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Hitzaurrea

2010eko urrian irakurri nuen doktore tesia Gasteizko Letren Fakultatean; Kepa 
Korta eta Luis Maria Larringan doktoreak zuzendari nituela egindako tesia, hain 
zuzen.

 
Zergatik aztertu semantika eta, batez ere, pragmatika? Lankidetza-beka batean 
izan zuen sorburua erabakiak. Lizentziatu ondoan, ILCLI institutuan (Donostian) 
aritu  nintzen  bekadun,  Euskararen  semantika  eta  pragmatikako  ikerketa  eta 
kultur proiekziorako katedran laguntzen. Han ohartu nintzen zer eremu zabala 
dagoen ibiltzeko pragmatikan euskarari dagokionez: zenbat gai eta fenomeno 
dagoen eta zer gutxi aztertuta. 

Zergatik heldu euskarazko partikulei sail handi horretatik? ILCLIk antolatutako 
kongresu batean entzundako hitzaldia izan zen amua, Herberehetako ikertzaile 
batek  nederlanderako  markatzaile  batzuei  buruz  emandako  hitzaldia 
zehazkiago.  Gogoratu  zitzaigun euskaraz ere  baditugula  halako elementuak, 
gehiegi aztertu gabeak. ‘Omen’i erreparatu, eta hura geratu zitzaidan gogoan, 
atentzioa  eman  baitzidan  haren  erabilerak  eta  hari  buruz  literaturan  esaten 
denak.  Lankidetza-bekarekin  nenbilela,  doktoradutza-programarekin  hasi 
nintzen,  eta  hura  bukatzean  aukera  izan  nuen  ikerketan  jarraitzeko,  ILCLI 
institutuan bertan eta HIJE ikerketa-taldean (Gasteizen), Eusko Jaurlaritzaren 
doktoradutza  aurreko  laguntza  bati  esker.  Ordurako  begiz  joa  nuen  gaia: 
euskarazko partikulen gainean onduko nuen tesia, arreta nagusia ‘omen’i jarrita 
betiere.

Tesia bukatuta,  aukera izan dut ‘omen’ eta euskarazko partikulen azterketan 
gehiago sakontzeko, Eusko Jaurlaritzaren doktoradutza-ondoko laguntza bati 
esker. UCLn (Londresen) egin nituen bi urte, hango Hizkuntzalaritza sailean, 
Robyn  Carston  katedradunaren  ardurapean.  Pragmatikako  teorietan 
sakontzeaz gain, aukera izan nuen gaur egun pragmatikan pil-pilean den iker 
eremua  gertuagotik  ezagutzeko;  pragmatika  esperimentala,  hain  zuzen. 
Ikerlerro beraren urratsetan darrait gaur egun ere, habira itzulita, ILCLIn, hango 
ikertaldean,  pragmatikaren  ildoan.  Ebidentzialitatea  eta  modalitatea  landuz, 
batik  bat,  baina  pragmatika  orokorrean  aztertuz,  euskarari  erreparatuta, 
bereziki. 

Larraitz Zubeldia
2015
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 Lanaren izenburua irakurrita, bi galdera sortuko zaizkio, beharbada, bati: 

zergatik aztertu euskarazko partikulak? Eta zergatik aztertu semantikaren eta 

pragmatikaren ikuspegitik?  

 

 Betidanik sortu izan didate jakin-mina hizkuntza kontuek: zer esan nahi ote du 

amonari entzundako hitz hark? Zergatik egiten zait arraro gure lehengusuek euren aitari 

hika egitea? Nola ulertzen ote diogu elkarri anaiak eta biok, askotan, hitz bakarra 

esanda? Ez nuen zalantza handirik izan ikasketak hautatzean, garbi nuen Euskal 

Filologiatik joko nuela. Hizkuntzaren hainbat alor landu genuen, urte haietan: 

euskarazko testuen azterketa, euskararen morfosintaxia, euskal hizkuntzaren historia, 

euskararen gramatika, dialektologia… Oso ordu gutxi zegozkien, ordea, semantikari eta 

pragmatikari. Gerora, aukera izan nuen, ILCLI institutuaren beka bati esker, eremu 

horietan gehixeago murgiltzeko; euskarara mugatuta, batez ere. Eta berehala jabetu 

nintzen eginda zegoenaren murritzaz eta egitekoaren zabalaz. Desabantaila zen ez 

zegoela oinarri askorik, apenas zegoela zertan oinarriturik; abantaila, berriz, nahi adina 

aztergai zegoela eskura: ‘-(r)en’ eta ‘-ko’ izenlagunak, ‘ere’ lokailua, ‘ala’ juntagailua, 

‘-(e)la’ eta ‘-(e)nik’ menderagailuak, ‘hura/bera’ eta ‘haren/bere’ izenordain bikoteen 

arteko aldea…  

 

Nolanahi ere, hizkuntz elementu batek eman zidan atentzioa, bereziki: ‘omen’ 

partikulak. Irudipen bat nerabilkien buruan: gazteek, bederik, gutxi erabiltzen dutela, eta 

ez ote den behar bezala erabiltzen, zenbaitetan. Zergatik ote zen? Supituan harrapatu 

ninduen aztergaiak. Eta, une horretan, bultzada erabakigarria izan zen, SPR-03 

kongresuan, Henk Zeevat ikertzaileak emandako hitzaldia: nederlanderako markatzaile 

batzuk aztertzen ari zen, semantikaren ikuspegitik. ‘Omen’ gogoratu zitzaidan, berehala. 

Orduan hasi nintzen ‘omen’i gertuagotik jarraitzen, gramatika eta lan batzuk arakatuz; 

Egunkariaren Estilo Liburua (Alberdi eta beste 2001) zen horien artean. Hara zer dioen: 

 
20. Zurrumurruak ez dira albiste, eta EGUNKARIAk ez ditu albiste bihurtzen 

zurrumurruetan oinarritutako informazioak. Zabaltzen badira, hel diezaioke gaiari, 

betiere albistea zalantzazkoa edo fidagarria den esanda. Zalantza gutxitzeko, albistearen 
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sorburura jo behar da, ahal bada egiaztatzeko edo gezurtatzeko; ezin bada, ahalegina 

egin dela adieraziko da. Zurrumurrua nola eta nork eraginda zabaldu den esan behar da. 

 

Ez dira albisteetarako hitzak dirudienez, antza, nonbait, itxuraz, omen [erabat 

zehazkabea denean], bide eta kidekoak. Esanak nondik datozen adierazi behar da beti. 

(…) (Alberdi eta beste 2001: 14) 
 

Berri edo albisteetan ‘omen’ ez erabiltzeko aholkatzen dute, esanak nondik datozen 

adierazi behar dela eta.1 Baina erabiltzeko, ordea, frogatu gabekoen berri emateko: 
 

21. Dudakoa kazetaritzan baliagarri ez den bezala, batzuetan erabat ziurtzat jotzen dena 

ere ezin da bere horretan adierazi. Salaketa, atxiloketa eta bestetan, frogatu gabekorik 

ezin da egiatzat eman.  

 

Halakoetan, ustez, ustezko, omen, -elakoan esapideak erabiltzen dira. (Alberdi eta beste 

2001: 14)  
 

 Beraz, ez, baina bai. Orduan? Oker behar zuen zerbaitek. Iradokitzen zuen 

baliabide teoriko egokiak falta direla, ondorio egoki bat ateratzeko.  

 

 Antzeko irudipena izan nuen Euskaltzaindiak (1987: 515) ematen duen 

‘omen’en deskripzioa irakurtzean: 

 
Ei eta omen. Partikula hauen modaltasunak bata bestearekin loturiko bi alderdi ditu: a) 

esaten dena besteri entzuna dela adierazten dute batetik eta b) egia denentz ezin duela 

hiztunak erabat ziurtatu.  
 

Ziurtasunik eza adierazten al du beti ‘omen’ek? Bestelakoak ziren nire intuizioak: ez al 

dugu erabiltzen, esaterako, erabat ziur gaudenean beste batek esandakoa ez dela hala? 

Berriako iritzi zutabeak irakurtzea besterik ez dago. Eta ezin ote da erabili ziur 

gaudenean hala dela guztiz besteak esandakoa?  

 

Iruditu zitzaidan partikulak erabiltzean sortzen den zalantza islatzen dutela, 

berebat, honako beste adibide hauek: 

 

                                                
1 Aipatzekoa da estilo liburuaren edizio berrituak (Arrarats 2006) ez dakarrela ezer ‘omen’i buruz. 
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(1) “Beste batean, Belsize Park-en bizi den idazle lagun baten etxean afal 

ostean balkoian ginen mintzatzen, eta auzokoaren lorategian teleskopio 

izugarria ikusi genuen. Nire lagunari galdetu nion ia bere auzokoa 

astronomia zalea omen zen; erantzun zidan: «Bai, nire egongelan diren 

supernobak behatzeko zaletasuna dauka».” (Susperregi 2006: 28) 

 

Nago ‘ote’ behar duen lekuan darabilela hiztunak ‘omen’ adibide horretan. Honako 

beste honetan, berriz, ‘bide’ren lekuan: 

 

(2) “Abenduak 13, osteguna. Euskal Herri osoan ordubeteko lanuztera deitu 

dute 18/98 auziko epaituek. Lanuzteaz gain, mobilizazioak izan dira 

nonahi. Egun bereko eguerdiko Teleberri-n, ordea, bestelako albisteak 

omen ziren garrantzitsuagoak. Albistegiaren sumarioa Lisboako Itunaren 

sinatze ekitaldiarekin zabaldu zuten, eta jarraian, apaiz batzuek egindako 

egutegi baten albistearekin! Sumarioko hirugarren albistea izan zen 

lanuztearena eta mobilizazioena.” (Berria, 2007-12-15: 6) 

 

Euskarazko partikulen gaineko azterketa semantiko eta pragmatikoak urriak direla 

islatzen da hitz eta adibide horietan.  

 

Aski izan zen halako gauza batzuk gainbegiratzea ohartzeko baduela, bai, zer 

aztertua ‘omen’ek, helduleku askokoa dela. Horixe izango zen nire aztergaia: 

euskarazko partikulen esanahia eta erabilera aztertzea, ‘omen’ ardatz hartuta. Hortik 

semantikari, eta, batez ere, pragmatikari lotu izana; hots, hizkuntzaren erabilera 

aztertzen duen jakintza adarrari. 

 

Euskararen auzo-erdaretan parekorik ez dutelako edo, euskararen bereizgarritzat 

edo bitxikeriatzat hartu izan dira ‘omen’, ‘ei’, ‘ote’, ‘al’, ‘bide’ eta antzeko partikulak. 

Aspalditik izan dituzte aipagai halako elementuak euskara aztertu duten hiztegigile eta 

gramatikariek euren lanetan. Baina badirudi ez zaiela erraza izan horien deskripzioa 

egitea, eta erdarazko ordaina ematea, erreferentzia gisa euskararen auzo-erdaretako bat 

edo ingelesa hartu duten egileei, ez baita partikula horien ordain zuzenik hizkuntza 

horietan. Bestelako parafrasien bidez eman beharra dago horien baliokidea, eta iduri du, 

batzuetan, bide makurretik eraman dituela horiek ardatz hartzeak. Euren azterketa 
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sintaxian oinarritu dute gramatikari askok, eta, horren baitan ere, partikula horiek 

perpausean duten lekunea deskribatu besterik ez dute egin gehienetan. Gainerakoan, 

definizio laburra edo ordainak eman dituzte, adibideak bildu, esanahiaren gaineko 

zertzeladaren bat aipatu dute edo euskalkien araberako banaketaren berri eman. 

 

Bide oso laburra du eginda, beraz, euskarazko partikulen esanahiari eta 

erabilerari buruzko azterketak; esan nahi baita azterketa semantiko eta pragmatikoak. 

Normala da, beraz, hainbat duda-muda sortzea partikulen erabilerari erreferentzia 

egitean edo partikulak erabiltzean.  

 

Eta ez da zaila urritasun horren arrazoia topatzea: gutxi baitira izan euskara 

semantikaren eta pragmatikaren ikuspegitik aztertzen duten lanak. Alde horretatik, 

partikulena ez da salbuespena beste hizkuntz elementuen artean. Jakina da sintaxiak 

leku handia izan duela euskal hizkuntzalaritzan. Tarteka besterik ez dira aipatu 

‘semantika’ eta ‘pragmatika’, bata esanahi linguistikoari lotuta eta bestea testuinguruko 

esanahiari. Edozein moduz ere, teoria orokorrei, eta bi eremu horietako aztergai zein 

azterbideei, erreferentzia handirik egin gabe, sarritan; eta hitza aipatzetik harago 

azalpen edo argudio handiegirik eman gabe. Ikus, esaterako: 

 
Bait partikulak, beste aldetik, ziurtasun osoa adierazten duenez, ez ditu bere 

aldamenean galdera ezaugarri diren al eta ote partikulak edo egintza baizik adierazten 

ez duen bide partikula onartzen. Omen, ordea, onartzen du: 

 

(90) “hau nigarrez abiatzekotan izan omen baitzen” (Etxepare Jean Etchepare 

mirkuaren…, 129) 

   

Ezintasun horien oinarria, dena dela, semantikoa dela dirudi. (Euskaltzaindia 1987: 511) 
 

Perpaus horietan, jakina, inguruak ematen dio galderari aipaturiko kutsu erretorikoa eta 

hori, noski, pragmatikari dagokion gorabehera da. (Euskaltzaindia 1987: 513) 
 

‘Omen’ aztergai hartu, eta era honetako galderak izan ditugu abiapuntu: noiz 

darabilgu ‘omen’? Zertarako? Zer adierazten du ‘omen’ darabilen hiztunak? Berehala 

ohartu gara munduko beste hizkuntza askotan ere badirela euskarazko partikulen 
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tankerako elementuak, eta baita horien esanahia eta erabilera azaltzen duten hainbat 

hurbiltze semantiko eta pragmatiko ere. 

 

Saiakera horixe egingo dugu, hain zuzen, lan honetan, de Rijkek (1972a: 152)2 

partikulak mintzagai dituela egindako proposamenari xalotasunez helduz, helburu 

handietan sartzeko asmorik gabe: 

 
Kasu zailagoa da ebaluatzeko al (bai-ez erako galderentzako galdekatzailea), bide 

(probabilitate altua adierazten duena), ote (zalantzazkoa) eta omen (“reportedly”, “as 

they say”) modalen kasua.  

 [Oin oharra] 

Hemengo glosak gutxi gorabeherako hurbiltze bat besterik ez dira. Ez diete 

zor zaiena emango itemen konplexutasun sintaktiko eta semantikoei. Tesi 

luze eta ziur asko interesgarria idatz liteke gai honi buruz, ahal dela 

jatorrizko hiztun batek.3  
 

Aditz-multzoan agertu ohi diren euskarazko partikulak izango ditugu aztergai. 

Eta, azter eremua gehiago mugatuz, ‘omen’ partikulan jarriko dugu arreta, bereziki. 

‘Omen’ partikularen esanahia eta erabilera aztertzea dugu helburu. Baina teoria 

semantiko eta pragmatikoak4 oinarri eta lagun hartuta, tresna baliagarriak eskaintzen 

baitizkigute oso, eta ezinbestekoak, partikula horren eta beste hainbat hizkuntz elementu 

eta gertaeraren azterketari zimendu teorikoak jarri, eta azterketa sakonagoa egiteko.  

 

                                                
2 1998ko edizioari dagokio orrialde zenbakia. 
3 Euskarara itzuli ditugu aipamenak. Halaz ere, jatorrizkoak jarri ditugu oin oharretan, inork itzulpenaren 

gaineko zalantzaren bat izanez gero, jatorrizkoa begira dezan.  

A more difficult case for evaluate is that of the models al (an interrogative for yes-no questions), bide 

(indicates high probability), ote (dubitative) and omen (“reportedly”, “as they say”). The glosses here 

are only a rough approximation. (de Rijk 1972a: 152) 

They do no justice to the syntactic and semantic complexities of the items. A long and 

probably very interesting dissertation could be written on this subject, preferably by a 

native speaker. (de Rijk 1972a: 152, 3. oin oharra) 
4 Hizkuntza naturalaren pragmatikari egin nahi diogu erreferentzia, lan honetan, ‘pragmatika’ esatean, 

pragmatika linguistikoari; alde batera utzita pragmatika soziolinguistikarekin edo antropologia 

soziokulturalarekin lotzen duten ikuspegiak, Kortari (2001) jarraiki.  
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Zentzu horretan, lanak interes teorikoa eta praktikoa izan dezakeelakoan gaude. 

Teorikoa, orain arteko hiztegi, gramatika eta lanetan esandakoak argitu eta zehazteko 

saioa izango baita, esan gabeko gauza batzuk ere bilduz; semantikan eta pragmatikan 

erabiltzen diren kontzeptuak eta tresnak oinarri hartuta. Praktikoa, partikula nola erabili 

argitzen eta zehazten baitu oinarri teorikoa ezartzeak, edo erabileraren inguruko pistak 

ematen baititu behintzat. 

 

Guk ere ez diegu zor zaien guztia emango partikulei, inola ere; gauza askotxo 

baitago finkatzeko. Edozein modutan, eremu horretan gure aletxoa jartzen ahaleginduko 

gara, eta, horren bitartez, alor landugabe samarra dugun euskararen semantikan eta 

pragmatikan; tesi ahal bezain labur eta interesgarria idazten saiatuz. 

 

Ohar bat egin beharrean gara, bukatzeko. ‘Omen’ partikulaz gain, bada ‘omen’ 

izena ere; ‘ospea’, ‘entzute ona’, ‘izen ona’ adiera duena (ikus Sarasola 1996). Ezin 

jakin dezakegu zein den lehenagokoa, ‘omen’ partikula edo ‘omen’ izena, edo zein 

datorkeen zeinetatik. Sarasolak, esaterako, XVII. mendean kokatzen du bien lehenengo 

agerraldia: ‘XVII ea’ (erdialdea) ezartzen dio ‘omen’ partikulari eta 1627 ‘omen’ 

izenari.5 Alabaina, kausitu dugu ‘omen’ partikula Interneten eskuragarri dauden XVI. 

mende bukaerako eskuizkribu batzuetan. Eskutitzak dira, Simancasko artxibo 

orokorrean jasotakoak, eta 1598koak omen dirateke.6 Garai bertsukoak dira, beraz, bi 

elementuen lehen agerpenak. Ez dirudi lehenagoko idazleek erabiltzen zutenik 

partikula, ezta izena ere. Etxeparek eta Oihenartek ez darabiltzate euren lanetan, behinik 

behin: Altunak (1979) argitaratutako Etxepareren hiztegiak ez dakar ‘omen’, ezta 

Orpustanek (1993) argitaratutako Oihenartenak ere.  

 

Jatorria aipatzean, berriz, latinari egiten diote erreferentzia hiztegiek. Badirudi 

latineko ‘omen-ominis’etik (zantzu edo seinale) datorkeela, edo ‘nomen-nominis’ekin 

(izena) nahastetik (Agud & Tovar 1995: 979). 

                                                
5 Nolanahi ere, badirudi harremana badutela, bederik, bi elementuek; gertu dira adieraz. Ricardo 

Etxepareren (argitaratzeko: 22-25) iritzian, berebat, antza dute ‘omen’ partikulak eta ‘omen’ izenak. Ez 

du burugabetzat jotzen pentsatzea elkarri lotuta egon daitezkeela biak; eta gaineratzen du lotura hori bera 

ematen dutela aditzera, halaber, bien banaketa geografikoek, zeharka bada ere: ‘omen’ partikularik ez 

dagoen lekuan, ez dago ‘omen’ izenik; Mendebaldean, hain zuzen. 
6 Ikus http://win.straatvaart.com/collection/basque1.htm. 
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Egingo dugun ibilbidean, dena dela, alde batera utziko dugu ‘omen’ izena. 

Bazter batera utziko ditugu, halaber, ‘omen’ izenetik eratorritako adizlagunak: esate 

baterako, ‘omenka’, ‘beste bati entzunaren arabera’ adiera duena (ikus Sarasola 1996); 

edo ‘omenez’ eta ‘omenean’, ‘gorazarrez’ adierakoa (ibidem eta Mitxelena 1987). 

Berebat, ‘omen’ izenetik eratorritako izenak; hala nola ‘omenaldi’, edo ‘omen-amen’, 

‘zurrumurrua’ adiera duena (ibidem). Baita aditz eratorriak ere; esaterako, ‘omen egin’ 

edo ‘omendu’. 
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Lanaren egitura 
 

‘Omen’en esanahia eta erabilera aztertzea dugu, beraz, helburu lan honetan, 

betiere teoria semantiko eta pragmatikoak oinarri hartuta. Orain arteko lanetan ‘omen’i 

buruz esandakoa hartuko dugu abiaburu horretarako.  

 

Hiru ezaugarri bereiziko genituzke orain arte ‘omen’ez esan den horretan: 

 

a. Hiztunak adierazten/aditzera ematen duen proposizioa besteren batek esana 

dela ematen du aditzera/adierazten du. 

b. Hiztunak adierazten du ez duela esaten duen proposizioaren egiari buruzko 

ziurtasunik. 

c. Erdarazko ‘se dice (que)’, ‘parece (que)’, ‘dicen (que)’, ‘on dit (que)’, ‘il 

paraît (que)’, ‘semble-t-il’en baliokidea da. 

 

Hiru ezaugarri horiei dagozkien hiru gauza argudiatzeko ahalegina egingo dugu lan 

honetan: 

 

- (a)koaren tankerako definiziotik jo beharra dago ‘omen’en esanahia 

deskribatzeko, baina gauza batzuk konpondu beharra dago, eta beste 

batzuk argitu eta zehaztu. 

- (b) argitu egin beharra dago, eta leku egokia bilatu. Izan ere, hiztunak 

adieraz dezake ziurtasunik eza ‘omen’ erabiliz, baina ziurgabetasuna ez 

da haren esanahiaren parte, ezpada hiztunak bere esaldiaren bidez 

eragiten duen inplikatura, esaldiaren eduki pragmatikoa. Beraz, ez da 

beti adierazten ziurgabetasuna ‘omen’ erabiltzean. 

- (c) ez da guztiz zuzena, baliokide horiek guztiak ez dira ‘omen’enak. 

 

Ezaugarri horiek oinarri hartuta, gauza batzuk baztertuz eta beste batzuk 

konponduz, argituz eta zehaztuz, egingo dugu lanaren muinera iritsi arteko bidea, eta 

gure proposamena aurkeztuko, ‘omen’en esanahiaz eta erabileraz: ‘omen’dun 

perpausaren esaldien bidez, besteren batek esandakoaren berri ematen du hiztunak; 

beste batek emandako informazioaren berri edo beste bati entzundakoaren berri. 
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Proposamen horren inguruan dago antolatuta lana, baieztapen horrek atzean duena 

argudiatu eta argitzeko saioa izango da.  

 

Argibide batzuk emanez hasiko dugu lana (0. kapitulua). Semantika eta 

pragmatika hartu ditugunez gero lagun, eremu horietako teoria eta kontzeptu nagusiak 

ekarriko ditugu, hasteko; ezinbesteko izango baititugu azterketa gauzatu eta hor esango 

ditugunak ulertzeko. Segidan, ohar metodologikoak egingo ditugu, azalduz hiru tresna 

baliatu ditugula azterketa zertzeko adibideak biltzeko, lanari sendotasuna emateko 

asmoz: corpusa, intuizioz adibideak sortzea eta hiztunei egindako galdeketak. Azkenik, 

bi kategoria aurkeztuko ditugu, modalitatea eta ebidentzialitatea; bi eremu horiekin lotu 

izan baitira ‘omen’en tankerako hizkuntz elementuak. Etengabe agertuko zaizkigu 

lanean zehar. 

 

Kontu horiek argituta ekingo diogu ibilbideari, ‘omen’en ezaugarri 

morfosintaktikoak emanez (1. kapitulua), garrantzitsuak izango baitira ondoren esango 

dugun hainbat gauza kokatzeko; beste batzuen artean, adierazpen-perpausei atxiki 

beharra. Eta horren segidan sartuko gara lanaren muinean, euskarari buruzko orain 

arteko lanetan ‘omen’en gainean esandakoa abiaburu hartuta. Hasteko, (b) ezaugarria 

hartu, eta argitzen saiatuko gara, 2. kapituluan, bere lekua emanez, lagungarri izango 

baita ‘omen’en esanahia zehazteko bidean. Argudiatuko dugu hiztunaren ziurtasunik 

eza ez dela ‘omen’en esanahiaren parte, ezta ‘omen’dun esaldiaren bidez esandakoaren 

parte ere, baizik eta ‘omen’ duen esaldia eginez hiztunak, oro har, sor dezakeen 

elkarrizketa inplikatura orokortua. Hala, alderdi bat, behintzat, ‘omen’en esanahitik 

kanpo geratuko da. Esanahia mugatuago geldituko zaigu, beraz, eta (b) ezaugarria 

argituxeago. 

 

‘Omen’en esanahia eta erabilera zehazteko bidean beste urrats bat egingo dugu 

hurrengo bi kapituluetan, galdera bat gidari hartuta: berberak al dira ‘omen’ik gabeko 

esaldiaren egia-baldintzak eta esaldi horretan ‘omen’ txertatuz gero sortuko litzatekeen 

esaldiarenak? Edo eduki desberdinak dira? Aztertzaile batzuen aztermoduaren arabera, 

eduki bera lukete bi esaldiek; beste batzuen ustez, berriz, ez. Hori dela eta, hizketa-

ekintzen teoriako galdera nagusian barneratuta, erabaki beharra dago zer eragin duen 

‘omen’ perpaus batean txertatzeak: perpaus horren esaldiaren ilokuzio-indarra aldatzen 
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du ala proposizio-edukiari egiten dio ekarpena? Edo beste zerbait da? Aurresuposizioa 

sortzen al du, esaterako?  

 

Lehenbizi, 3. kapituluan, ikusiko dugu azter ote daitekeen ilokuzio-adierazle 

gisa, Fallerrek (2002) cuzco kitxuako ‘-si’ elementua (‘omen’en tankerakoa) aztertzeko 

proposatzen duen aztermodua ekarriz. Ondorioztatuko dugu herren batzuk dituela 

proposamenak; horregatik, zalantza egingo dugu ‘omen’ azter ote litekeen ilokuzio-

indarrari ekarpena egingo bailion. Hori dela eta, beste baliabide batzuetara joko dugu, 

erabakia hartzeko esku bat bota diezaguten. Elementu batek ekarpena zeri egiten dion 

ebazten laguntzen duten bi test bildu, adostasun/desadostasun testa eta eragin eremuaren 

testa, eta ‘omen’en kasuan erabiliko ditugu. Adostasun/desadostasun testa gauzatzeko, 

hiztunei egindako galdeketa bat baliatu dugu, eta ikusi subjektuek joera dutela egokitzat 

jotzeko dena delakoa besteren batek esana dela ukatzea. Emaitza horien arabera, 

ondorioztatu beharko genuke esaldiaren egia-baldintzei egiten diela ekarpena ‘omen’ek. 

Ondorio berera garamatzate eragin eremuaren testaren emaitzek ere, 4. kapituluan 

ikusiko dugun bezala. ‘Omen’ ager liteke kanpoko ukazioaren eta komunikazio-

predikatu batzuen eragin eremuaren baitan, eta egia-baldintzak aldatzen dituen seinale 

da hori. 

 

Bi test horiek lagun, beraz, aurretik egindako galderari erantzuteko moduan 

izango gara: esaldiaren proposizio-edukiari egiten dio ekarpena ‘omen’ek, eta ez 

ilokuzio-indarrari. Desberdinak dira ‘omen’ik gabeko esaldiaren egia-baldintzak eta 

esaldi berak, ‘omen’ sartuz gero, lituzkeenak; proposizio desberdinak dira. Bide hori 

hartuta, beste batzuk utziko ditugu bazterrean: ilokuzio-adierazle gisa aztertzea eta 

aurresuposizioa sortzen duen moduan aztertzea, besteak beste. Horrela, mugatuago 

geratuko zaigu zer adierazten duen hiztunak ‘omen’dun esaldi bat egiten duenean: ez, 

behintzat, ‘omen’ik gabeko esaldia eginda adieraziko lukeen gauza bera.  

 

Orduan, bai, erabaki hori hartu ondoan, eta aurretik ziurtasunik eza ‘omen’dun 

perpausaren esanahitik baztertuta, honako galdera hauei erantzun beharko diegu: zein 

dira ‘omen’ duen esaldiaren edukiak? Eta zein ‘omen’dun perpausen esanahia edo 

‘omen’dun perpausen esaldi guztiek batean duten eduki tipoa? Horiek argitzen saiatuko 

gara 5. kapituluan, hiru eduki mota bereiziz, gutxienez: eduki erreflexiboa edo minimoa, 

erreferentzial esplizitua eta aberastua. Lantegi horretan, lagungarri izango zaigu 
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‘omen’en jokaera ‘esan’ aditzarenarekin alderatzea. Ikusiko dugu desberdintasun 

nabarmen bat dutela biek; eta, ondorioz, eduki desberdinak dituztela ‘omen’dun eta 

‘esan’dun esaldiek. Eduki horiek bereiziz iritsiko gara ‘omen’dun perpausaren 

esanahira: ‘omen’dun esaldiaren hiztuna ez den besteren batek esana da p. Horixe 

izango da, gure proposamenaren arabera, ‘omen’dun perpausen esaldi guztiek batean 

duten eduki minimo tipoa.  

 

Hori emanda, 6. kapituluan, azalduko dugu zergatik diogun besteren batek 

‘esana’ dela ‘omen’ duen perpausaren baitako p proposizioa, honako galdera honi 

erantzuten ahaleginduz: zer-nolako edukia izan behar du pk ‘omen’en bidez ekartzeko? 

Batetik, ezin eman dezakegu edozein hizketa-ekintzaren berri ‘omen’en bidez, baizik 

eta baiezpen direnen berri soilik, adierazpen-perpaus batek baieztua izan beharra dauka 

beste batek esandako p proposizioak. Bestetik, joera dago ez onartzeko esaldi bat 

egitean esan ez baina esaldia eginez komunikatzen diren bestelako edukien berri ematea 

‘omen’en bidez. Inplikaturak eta aurresuposizioak izan ditugu aztergai, hiztunei beste 

galdeketa sorta bat eginez, eta ikusiko dugu horixe erakusten dutela emaitzek.  

 

Azkenik, mamia aurkeztu ondoan, ‘omen’en kide diren beste partikula batzuk 

hartuko ditugu hizpide, 7. kapituluan: ‘ei’, ‘bide’, ‘ote’ eta ‘al’. Hain zuzen, aditz-

multzoa dutenak lekune, hark bezala. Zertzelada batzuk eman, eta horien esanahia ere 

nola-hala mugatzen saiatuko gara, ‘omen’ ardatz hartuta. Horretarako, gisa horretako 

elementuen gaineko literaturan pil-pilean den eztabaida bat papereratuko dugu, 

ebidentzialitatearen eta modalitate epistemikoaren arteko harremanarena; ikusteko hala 

zer argi egin dezakeen euskarazko partikulak aztertzean, nola non koka gaitezkeen 

eztabaidan euskarazko partikulei erreparatuta. 

 

Bukatzeko, ondorioak eta aurrera begirakoak ekarriko ditugu, azterketa honetako 

emaitza nagusiak bildu, eta egiteko geratzen direnak adieraziz. 
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0.1. Semantika eta pragmatika: teoria eta kontzeptu nagusiak  

 

Eztabaidatua izan da oso, eta da oraindik ere, semantikaren eta pragmatikaren 

arteko muga hizkuntzaren filosofoen eta hizkuntzalarien artean. Ez gara eztabaida 

horretan sartuko lan honetan, urrundu egiten baita ezarritako helburuetatik.7 Baina 

gauzak zedarritze aldera, argi dezagun zer ulertzen dugun, lan honetan, kontzeptu 

horiek darabiltzagunean. Labur esanda, perpausen esanahiarekin lotzen dugu semantika, 

hitzen esanahi konbentzionalarekin edo literalarekin. Pragmatika, berriz, esaldien 

edukiarekin, testuinguruko informazioa kontuan hartuta.8 Bien muga lausoetan zehar 

ibiliko gara, lan honetan, ‘omen’en esanahiaren eta erabileraren berri ematean. 

 

0.1.1. Teoria nagusiak 

 
Pragmatikan arreta handia piztu duten bi teoria izango ditugu lagun gure 

lantegian: hizketa-ekintzen teoria (Austin eta Searle) eta elkarrizketaren teoria (Grice). 

Gaur egungo pragmatikaren oinarrian dagoen filosofoa da Grice. Hark ezarri zituen, 

Austinekin batera, pragmatika angloamerikarraren funtsak. Hitz gutxitan laburtuta, 

haren lanak esplikatzen du nola komunikatzen garen hiztunok; nola den posible 

hiztunak erabiltzen dituen perpausek diotena baino gehiago komunikatzea, eta  

entzuleak ulertzea hiztunak komunikatutako hori. Besteak beste, honako hiru gauza 

hauek bereizten ditu, gure lanerako interesatzen zaizkigunak: hitzen esanahia, hiztunak 

literalki esaten duena hitz horiek erabiliz eta hiztunak esan nahi duena edo 

komunikatzen duena hitz horiek erabiliz. Eta honako bi kategoria nagusitan banatzen 

ditu: hiztunak esaldi bat eginez esandakoa vs. inplikatutakoa.9 Labur esanda, 

‘esandakoa’ perpausaren esanahi konbentzionaletik abiatu eta perpausean leudekeen 

anbiguotasunak ebatzi eta adierazpenen erreferentziak finkatuta mugatzen da. 
                                                
7 Ikus horretarako, besteak beste, Bach (1999b), Borg (2004), Carston (1999), Korta (2002), Recanati 

(1989) eta Stanley (2000). 
8 0.1.2. azpiatalean zehaztuko dugu perpausaren eta esaldiaren arteko bereizketa. 
9 ‘Inplikatutakoa’k alde batera uzten du hemen inplikazio logikoa, inplikaturez ari baikara. Lan honetan, 

uler bedi inplikaturez ari garela ‘inplikatu/inplikatutakoa’ diogunean. ‘Inplikazio logikoa’ri erreferentzia 

egin nahi diogunean, berriz, ‘logikoki inplikatu/inplikatutakoa’ esango dugu; zehaztuta. 
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‘Elkarrizketa inplikatura’, berriz, ez dago ez esanahi konbentzionalari ez esandakoari 

lotuta, baizik eta esaldia eginez sortzen da, kooperazio printzipioa eta elkarrizketa 

maximak kontuan hartuta. Berehala hartuko dugu mintzagai bereizketa hori (ikus 0.1.3. 

azpiatala), eta lanean zehar bilduko ditugu Griceren gainerako ekarpen nagusiak, 

argudioen harira. 

 

Hizketa-ekintzen teoriaren ezaugarri nagusiak bilduko ditugu segidan. Austinek 

(1962) jarri zituen teoria horren oinarriak. Hiru deskripzio maila bereizi zituen esaldi 

batean: 

 

1. Lokuzio-ekintza: hitzak esanahi batekin esatea. 

2. Ilokuzio-ekintza: hitzak indar batekin esatea. 

3. Perlokuzio-ekintza: entzulearengan eragin batzuk sortzea. 

 

Eta, gazterik hil baitzen, Searlek garatu zuen, ondoren, teoria, hari lekukoa hartuz. 

 

Ekintza ilokutiboan jarri zuen arreta, bereziki, Searlek (1969), hizketa-ekintzen 

teoria garatzean, eta bi osagai bereizi zituen horren baitan: proposizio-edukia (p) eta 

ilokuzio-indarra (F). Ilokuzio-indarrak bost taldetan sailkatzea proposatu zuen, 

ilokuzio-xedearen arabera; hau da, hiztunak hizketa-ekintza edo ilokuzio-ekintza bat 

egitean duen gutxieneko asmoaren arabera: baierakoak, konpromisozkoak, 

zuzentzekoak, agerbidezkoak eta adieraztekoak. Hizkuntz komunikazioa ez da 

informazioa adieraztea edo gauza-egoera bat deskribatzea bakarrik, beste hainbat gauza 

egin daitezke hitzak erabiliz; esate baterako, eskatu, eskaini, agindu edo eskertu. 3.1. 

atalean bilduko ditugu hizketa-ekintzen gainerako nondik norako nagusiak. 

 

Pragmatika klasikoko bi teoria horiez gain, gaur egungo teoria pragmatiko bat 

agertuko zaigu lanaren harira: errelebantziaren teoria. Errelebantziaren kontzeptua du 

oinarri Sperber eta Wilsonek (1986/95) eraikitako teoriak, eta giza kognizioa eta 

komunikazioa aztertzea helburu. Teoria horren bi ezaugarri azpimarratuko ditugu lan 

honetan. Batetik, hiztunaren komunikatzeko asmoa du abiapuntu, Griceren teoriak 

bezala. Nolanahi ere, haren kooperazio printzipioa eta elkarrizketa maximak alboratu, 

eta printzipio bakarrean jartzen dute arreta, errelebantziaren kontzeptuan, eta hor 

oinarritzen dira. Hiztuna ahaleginduko da ahalik eta eragin kognitibo handiena lortzen 
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ahalik eta ahalegin txikienarekin. Komunikazio-ekintza bat arrakastatsua izango bada, 

hiztunak saiatu behar du bere esaldia aski errelebantea izan dadin, hartzailearen arreta 

erakar dezan. Baina, horretarako, hiztunaren komunikazio-asmoek agerikoak izan behar 

dute, eta entzuleak asmo horiek igarri beharra dauka, inferentziazko prozesuaren bidez. 

Hiztunaren zeregina da entzulea gidatzea bere inferentzia prozesuan. 

 

Bestetik, aipatu beharra dago Griceren teoriak baino eragin pragmatiko 

handiagoa onartzen duela esandakoan errelebantziaren teoriak. Haren arabera, 

anbiguotasunak ebaztera eta adierazpenen erreferentziak finkatzera mugatzen da 

pragmatikaren egitekoa esandakoan, edo hala uler daiteke behintzat. Errelebantziaren 

teoriak, berriz, leku handiagoa ematen dio, Gricek inplikaturatzat hartutako eduki 

batzuk esandakoaren baitakotzat baititu; aberastutako eduki gisa, hain zuzen. 

 

Lanean zehar emango dugu teoria horien xehetasun gehiago, eta ikusiko nola 

balia daitezkeen ‘omen’ aztertzeko. Atariko honetan, gaur egungo (semantika eta) 

pragmatikako oinarrizko bi bereizketa ekarriko ditugu, hasteko: esanahia vs. edukia eta 

esandakoa vs. inplikatutakoa. Ezinbesteko izango baitzaizkigu esango ditugun gauza 

batzuk ulertzeko. 

 

0.1.2. Perpausa eta esaldia: esanahia eta edukia 

 

 Perpausa eta esaldia bereiztea da gaur egungo pragmatikak10 hizkuntzalaritzari 

egindako ekarpen nagusietako bat. 

 

Perpausak (hizkuntza jakin bateko adierazpenez osatutako kate gramatikal 

osoak)11 ez du egia-baldintzarik berez; esan nahi baita, ez du proposiziorik adierazten 

bere kabuz, ez du edukirik. Esaldiak (perpaus bat erabiltzeko ekintzak) ditu egia-

                                                
10 Kaplan eta Perry aipatuko baititugu, argitu beharra dago Kaplanek ‘semantika’tzat duela bere lana. 

Perryk ere ‘semantika’ esaten zion hizkuntzari buruzko hasierako bere lanari (ikus, besteak beste, 

Barwise & Perry 1983; Perry 1977, 1979). Korta & Perryk (2006), berriz, ‘near-side pragmatics’ esaten 

diote haiek ‘semantika’ deitutakoari. 
11 Gramatikan ‘perpaus’ nozioa definitzeko erabili ohi den ‘definizioa’ onartuko dugu hemen, kontuan 

hartuta ez dela batere erraza nozio hori definitzea. 
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baldintzak, eta proposizio baten bidez irudikatzen dira. Esaldiak, edo esaldia egiten12 

duen hiztunak, proposizio hori adierazi egiten duela esaten da, literalki hitz egiten ari 

denean; esaldiaren edukia esaten zaio proposizio horri. Kaplani (1989) jarraiki, 

perpausaren esanahia13 eta esaldiaren edukia bereizi behar dira. Esaterako, 

 

(1) Ni bertsolaria naiz 

 

perpausak esanahia dauka, euskal hiztun gisa ezagutzen duguna; ‘ni’,14 ‘bertsolari’, ‘-a’ 

eta ‘naiz’en esanahiak eta horien konposizio-erregelak badakizkigun neurrian. 

 

 Edozein moduz ere, ez da nahikoa esanahia jakitea hiztunak, perpaus hori 

erabiliz, adierazitako proposizioa mugatzeko; hau da, esaldiaren egia-baldintzak 

mugatzeko. Izan ere, hiztuna bera esaldiaren edukiaren osagaietako bat da, eta 

identifikatu eta kontuan hartu beharra dago. Eman dezagun Maialen Lujanbiok esan 

duela (1): 

 

(1’) “Ni bertsolaria naiz” 

 

Egia-baldintzen semantikarien hizkera erabilita, Maialenek (1’) esaldiaren bidez 

adierazitako proposizioa egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin Maialen Lujanbio  

bertsolaria bada. Kasu honetan egiazkoa da, Maialen bertsolaria baita. Baina esaldia 

Maialen Lujanbiok ez baizik Amets Arzallusek egina bada, 

 

(1’’) “Ni bertsolaria naiz”, 

 

beste bat da proposizioa; hots, egia-baldintzak, perpausaren esanahia berbera izanagatik. 

Esaldiaren edukia Ametsi buruzkoa denez gero, egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin 

                                                
12 Ingelesezko ‘utter’ esateko darabilgu ‘esaldia egin’. ‘Say’ (‘what is said’) eta ‘utter’ (‘utterance’) 

bereizten baitituzte ingelesez, ‘esan’ (‘esandakoa’) eta ‘esaldia egin’ (‘esaldia’) erabiliko ditugu guk. 
13 Kaplanek (1989) ‘karaktere’ esaten dio, zehazki, ‘esanahia’ri. 
14 Komatxo sinpleak (‘’) adierazpenak aipatzeko eta ‘zuhurtzia’ komatxo gisa erabiliko ditugu, eta 

bikoitzak (“”) esaldiak markatzeko. Esaldi baten baitan beste esaldi bat dagoenean, berriz, bestelako 

komatxo hauek: «». Perpausen adibideak komatxorik gabe emango ditugu, baina zenbakituta. 

Proposizioak errepresentatzeko, aldiz, LETRA LARRI TXIKIAK baliatuko ditugu.  
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Amets bertsolaria bada. Eta kasu honetan ere egiazkoa da, Amets Arzallus bertsolaria 

baita. Eduki desberdinak adierazten dituzte, hortaz, perpaus beraren bi esaldi horiek, 

hiztuna nor den. Bata Maialen Lujanbiori buruzkoa baita; bestea, berriz, Amets 

Arzallusi buruzkoa. Eta biak dira egiazkoak, biak bertsolariak izaki. 

 

 Eman dezagun, orain, Martxelo Otamendik egin duela (1) perpausaren esaldi 

bat: 

 

(1’’’) “Ni bertsolaria naiz” 

 

Kasu horretan ere beste bi esaldienetatik ((1’) eta (1’’)) desberdinak dira egia-

baldintzak, proposizioa egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin Martxelo bertsolaria 

bada. Eta faltsua da, guk dakigula, behintzat, Martxelo ez baita bertsolaria. 

 

 Bi gauza bereizi beharra dago, beraz, esaldien edukia mugatzean: perpausaren 

esanahiaren ekarpena eta esaldiaren testuinguruaren ekarpena. Hori da, besteak beste, 

Kaplanek (1989) semantikari eta pragmatikari egindako ekarpen nagusietakoa, indexiko 

eta erakusleei buruzko bere saiakera ezagunean. Perryk (2001: 17-18) ere 

garrantzitsutzat du esanahia vs. edukia bereizketa, eta tentuz ibili behar dela 

azpimarratzen du, gauzak ondo egin nahi baditugu. Haren arabera, gauza bat da edukia 

edo esaldiaren egia-baldintzak, proposizioaren bidez errepresentatzen direnak, eta beste 

bat esanahia. Hau da, adierazpen aleen edukia ez da nahastu behar adierazpen tipoen 

esanahiekin. Adierazpenak erabiliz edukiak adierazteko aukerak ematen dituzten 

erregelatzat ditu esanahiak. 

 

Bi gauza bereizi beharra daukagu, berebat, gure aztergaiari dagokionez, 

‘omen’en esanahiaz eta erabileraz ari garenean. Zehaztapen bat egin beharrean gara, 

dena dela, aurrez. Izan ere, partikula izaki,15 ‘omen’ek ez du berezko esanahirik 

perpausetik kanpo. Termino sinkategorematikoa dugu, Erdi Aroko logikarien hitzak 

                                                
15 Gaur egun gehienek partikulatzat duten arren ‘omen’, hasierako gramatikari batzuentzat adberbioa zen 

(Larramendi (1729) eta van Eysentzat (1879), besteak beste), nahiz adberbio lokuzioa (Gèzerentzat 

(1875) esaterako). Beste batzuek, berriz, aditz-aurrizkitzat zuten; hala nola Azkuek (1905-1906). 

D’Urterentzat (Urkizu 1989), aldiz, aditza zen. 
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erabiliz; hots, ez du esanahirik bere horretan, beste hitz batzuei lotu gabe, termino 

kategorematikoekin edo esanahidunekin konbinatuz lortzen du esanahia. 

 

Hori dela eta, ‘omen’en esanahia ez baina ‘omen’dun perpausen (edo adierazpen 

tipoen) esanahia aztertu beharko dugu. Eta, era berean, ‘omen’en edukia ez baizik eta 

‘omen’dun esaldien (edo adierazpen aleen) edukia. Bi gauza bereizi beharra dago, 

beraz. Batetik, ‘omen’dun perpausaren esanahia; testuinguruaren informaziorik erantsi 

gabe, euskara jakinda ezagutzen duguna. Bestetik, ‘omen’dun perpausaren esaldiaren 

edukia, edo ‘omen’dun perpausaren esaldiak adierazten duen proposizioa, eta ‘omen’ek 

horri egiten dion ekarpena (baldin eta proposizioari egiten badio ekarpena, eta ez 

ilokuzio-indarrari; ikus 3. eta 4. kapituluak). 

 

0.1.3. Esandakoa eta inplikatutakoa 

 

Gricek (1967a) damaigu pragmatikako beste bereizketa, ezagunena seguru asko: 

‘esandakoa’ (horren baliokidetzat dugu, gutxi gorabehera, ‘adierazitako proposizioa’) 

eta ‘inplikatutakoa’ (‘hiztunak aditzera ematen duena’ ere erabiliko dugu) bereizi 

beharra dago esaldi batean. Har dezagun Griceren (1967a: 24)16 beraren adibide ezagun 

bat. A eta B hizketan ari dira C lagunari buruz. C banketxe batean lanean hasi berria da. 

 

(2) A: “Zer moduz dabil lanean C?” 

B: “Ez dute, behintzat, kartzelan sartu oraindik” 

 

 Erabilitako perpausaren esanahia eta testuingurua kontuan hartuta, Bk 

adierazitako proposizioa egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin C ez badute kartzelan 

sartu, lan berrian hasi denetik esaldiaren denbora arte. Hori litzateke Bk esandakoa edo 

Bk egindako esaldiak adierazitako proposizioa. Baina hori bakarrik komunikatu nahi al 

zuen Bk? Ezezkoan gaude. Garbi dago Bk beste zerbait ere eman diola aditzera Ari, edo 

beste zerbait ere inplikatu, iradoki duela edo ulertarazi diola Ari, esandakoa esanez. 

Esaterako, Ck ez duela lapurretarik egin oraindik, hura ezagututa espero zitekeen 

                                                
16 1989ko edizioari dagokion orrialde zenbakia da. Uler bedi ohar bera 1967a edizioaren ondoren orrialde 

zenbakiak aipatzen ditugun gainerakoetan. 
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bezala, edo egin badu ere, ez dutela atzeman oraindik, edo gisa horretako zerbait. 

Hobeto ezagutu beharko genuke testuingurua, zehatz jakiteko zer eman nahi izan dion 

aditzera Bk Ari; baina Bk esandakotik desberdina da, behintzat, aditzera emandako hori. 

Hortaz, Bk bere esaldiaren bidez esandakoak ez du biltzen Bk esaldi horren bidez 

komunikatutako guztia. Bi gauza bereizi behar dira, ondorioz, esaldiaren edukiaren 

baitan, Griceren (1967a) ikasgaiari jarraiki: esandako edukia edo esandakoa eta 

inplikatutako edukia edo inplikatutakoa. 

 

 Esandakoari dagokionez, argitu beharra dago ez dela mugatzen perpausaren 

esanahi konbentzionalera, nahiz eta hortik abiatzen den. Izan ere, bi gauza egin behar 

dira esandakoa mugatzeko, hala dio Gricek (1967a): (i) erabilitako perpausean 

anbiguotasunik balego, ebatzi eta (ii) adierazpen indexikoen eta testuinguruaren 

mendeko bestelako adierazpenen erreferentziak finkatu. Aurreko azpiatalean ikusi dugu 

esanahia eta edukia bereizi beharra dagoela, Kaplani eta Perryri jarraiki, besteak beste. 

Hain zuzen, esaldiaren edukiari dagokio esandakoa, hiztunak adierazitako proposizioari; 

eta ez perpausaren esanahi hutsari. Baina, era berean, esandakoa bereizi egin beharra 

dago hiztunak, esaldia eginez, aditzera emandako edo inplikatutako proposiziotik (edo 

proposizioetatik). Elkarrizketa inplikaturak ez daude ez perpausaren esanahi 

konbentzionalari lotuta, ez esandako proposizioari. Esanahi konbentzionala, esandakoa 

eta inplikatutakoa bereizten dira, hortaz, hiztun batek egindako esaldiaz ari garenean. 

 

 Inplikaturei dagokienez, bi mota bereizten ditu Gricek (1967a): inplikatura 

konbentzionalak eta elkarrizketa inplikaturak. Inplikatura konbentzionala da hitzen 

esanahi konbentzionalak eragindako inplikatura. Esaterako, honako esaldia eginda, 

 

(3) “Euskalduna da; beraz, egoskorra”, 

 

Griceren arrazoibideari jarraiki, hiztunak esan du norbait euskalduna dela eta egoskorra 

dela, baina ez du esan euskalduna izatearen ondorioz dela egoskorra; baizik eta aditzera 

eman eta, hala, inplikatu egin du hori, ‘beraz’en esanahi konbentzionalak mugatuta. 

Elkarrizketa inplikatura, berriz, ez da esanahi konbentzionalak sortua, baizik eta esaldia 

eginez sortua, kooperazio printzipioa eta elkarrizketa maximak kontuan hartuta. 
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Honela laburbil daiteke kooperazio printzipioa: “egin ezazu elkarrizketarako 

zure ekarpena parte hartzen ari zaren solasaren helburu eta norabideak, une bakoitzean, 

eskatu bezalakoa”. 

 

Eta lau maxima bereizten ditu: 

 

- Kantitate maximak 

1. Egin ezazu zure ekarpena behar bezain informatiboa (elkarrizketaren 

uneko helburuetarako). 

2. Ez ezazu egin zure ekarpena behar baino informatiboagoa. 

 

- Kualitate maximak 

o Supermaxima: saia zaitez zure ekarpena egiazkoa izan dadin. 

1. Ez ezazu esan faltsua dela uste duzuna. 

2. Ez ezazu esan bere egiari buruzko nahikoa froga ez daukazun ezer. 

 

- Erlazio maxima 

Izan zaitez pertinentea. 

 

- Modu maximak 

o Supermaxima: izan zaitez argia. 

1. Saihestu adierazpenaren iluntasuna. 

2. Saihestu anbiguitatea. 

3. Izan zaitez laburra (saihestu premiarik gabeko hitz-jarioa). 

4. Izan zaitez ordenatua. 

 

 Elkarrizketa inplikaturen baitan ere beste bereizketa bat egiten du Gricek 

(1967a: 37), elkarrizketa inplikatura partikularizatuak eta orokortuak bereizten ditu. 

Elkarrizketa inplikatura partikularizatua egoera jakin batean p proposizio bat esanez 

sortzen da, testuinguruaren ezaugarri berezien bidez; eta, beraz, aldatu egiten da 

testuinguruaren arabera. Esandakoa esan izanari dago lotuta. Oraintsu aipatutako (2) 

egoeran sortutako inplikaturak elkarrizketa inplikatura partikularizatuak dira, adibidez, 

egoera horretan eta egoera horretan bakarrik sortuak, eta horri lotuak. Orokortua, berriz, 

deritza esaldi bateko hitzen forma jakin bat esaldi batean erabiltzean, normalean (alegia, 
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testuinguru edo egoera jakin bat gogoan izan gabe), inplikatura jakin bat edo mota jakin 

bat sortzeari. Eman dezagun adibide bat, Griceren adibide ezaguna hau ere: 

 

(4) “Xk emakume batekin hitzordua du gaur iluntzean” 

 

Griceren (1967a: 37) arabera, esaldi horrek, normalean, inplikatuko luke emakume hori 

ez dela Xren emaztea, ama, arreba edo, beharbada, gertuko lagun platonikoa. 

 

Hainbat bereizgarri dituzte elkarrizketa inplikaturek. Ezabagarritasuna da 

esanguratsuena, eta guri interesatzen zaiguna. Elkarrizketa inplikaturak ezabagarriak 

dira. Hiztunak esplizituki ezaba edo bertan behera utz dezake, arazorik gabe, p 

proposizio bat esateak lekarkeen q inplikatura; “baina ez nuen q esan nahi” gisako 

zerbait esanda. Edo inplizituki ezaba dezake, esaldiaren testuingurua aldatuta. ‘Test’ 

gisa balia daiteke, oro har, ezabagarritasuna, esandakoa eta inplikatutakoa bereizteko; 

eta horretarako erabiliko dugu guk ere, ‘omen’ duten esaldien bidez esandakoa eta 

inplikatutakoa bereizteko (ikus 2.4-2.6. atalak).17 

 

 Gauza bat argitu beharra daukagu aurrera egin aurretik. ‘Proposizioa’ aipatu 

dugu atal honetan; ‘hiztunak adierazitako proposizioa’, zehatzago. Nolanahi ere, 

proposizio edo eduki mota bat baino gehiago bereiziko eta hartuko dugu hizpide lan 

honetan zehar, Korta & Perry (2007) oinarri hartuta:18 eduki erreflexiboa edo minimoa, 

eduki erreferentzial esplizitua eta eduki aberastua. 

 

(i) Eduki erreflexiboa edo minimoa: perpaus baten esaldi guztiek batean duten 

edukia. 

 

                                                
17 Badira ezabagarritasuna inplikaturen ezaugarria soilik ez, baizik eta pragmatikoki mugatutako osagai 

guztiena dela diotenak. Baina eztabaida horrek (ikus Korta 1997) ez dio eragiten zuzenean hemen 

eztabaidatuko dugunari. 
18 Ikuspegi berria da, orain arte nagusi izan den esaldi batek eduki bakarra duelako ideia baztertu eta 

esaldi batek eduki bat baino gehiago duela defendatzen duena. Baliagarria da hainbat hizkuntz fenomeno 

azaltzeko, baita ‘omen’en berri emateko ere. 
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Hartu, esaterako, lehen ekarritako (1’) esaldia. Honako hau litzateke esaldi 

horren eduki erreflexiboa edo minimoa, ‘ni’, ‘bertsolari’, ‘-a’ eta ‘naiz’en esanahia eta 

horien konposizio-erregelak ezagutzen ditugunez gero, euskal hiztun gisa: 

 

(5) (1’) ESALDIAREN EGILEA BERTSOLARIA DA 

 

Eduki minimoa bat letorke, gutxi gorabehera, perpausaren esanahiarekin. 

 

 Baina eman dezagun badakigula Maialen Lujanbiok esan duela (1’) esaldia. 

Beraz, badakigu nor den ‘ni’ izenordainaren erreferentzia. Hori horrela, honako eduki 

hau ere baluke esaldi horrek: 

 

(6) MAIALEN LUJANBIO BERTSOLARIA DA 

 

Eduki erreferentzial esplizitua esango diogu gisa horretako edukiari: 

 

(ii) Eduki erreferentzial esplizitua: erabilitako adierazpen erreferentzialen 

erreferentziak finkatuta eta anbiguotasunak ebatzita mugatzen den edukia. 

 

Zehaztu dugu ‘ni’ izenordainaren erreferentzia, eta ez da ebatzi beharreko 

anbiguotasunik esaldi horretan. Hala, ez da bestelako edukirik (1’) esaldiaren bidez 

hiztunak adierazitakoa mugatzeko. 

 

Baina demagun honako beste esaldi sinple hau dugula: 

 

(7) “Haizea indartsu dabil” 

 

Honako hauxe litzateke esaldi horren eduki erreflexiboa edo minimoa: 

 

(8) HAIZEA INDARTSU DABIL (7) ESALDIAREN DENBORAN 

 

Proposizio horretan, mugatu gabe dago esaldiaren artikulatutako osagaia, denborari 

dagokiona. Baina eman dezagun badakigula otsailaren 21ean egin duela (7) esaldia 

hiztunak. Hori horrela, honakoa litzateke esaldi horren eduki erreferentzial esplizitua: 
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(9) HAIZEA INDARTSU DABIL OTSAILAREN 21EAN19 

 

 Edozein moduz, adierazpenen erreferentziak finkatu arren (artikulatutako 

osagaiaren erreferentzia, kasu horretan), bada bestelako osagai bat esaldi horretan: 

artikulatu gabeko osagaia, hain zuzen, haizea indartsu dabilen lekuari dagokiona; ez 

dago tokiarentzako elementurik (7) esaldian. Eta finkatu egin beharra dago non dabilen 

haizea indartsu, hiztunak egindako esaldiaren bidez adierazi duena ulertuko bada. 

Demagun Hernio menditik behera doan batek esana dela (7) esaldia. Honako eduki hau 

du hiztunaren esaldi horrek, artikulatu gabeko osagaia mugatuta: 

 

(10) HAIZEA INDARTSU DABIL HERNIO ALDEAN OTSAILAREN 21EAN 

 

Horixe da bereiziko dugun hirugarren eduki mota, Sperber eta Wilsoni (1986/1995) edo 

Carstoni (2002) jarraiki: 

 

(iii) Eduki aberastua:20 artikulatu gabeko osagaiak izan, eta horiek zehaztuta 

dituen edukia, normalean hiztunaren esanahiaren arabera. Beste hitz 

batzuetan esanda, eduki erreferentzial esplizitutik harantzago doan edukia 

da. 

 

Hortaz, ez dugu izango hiztunak esandakoa edo ‘adierazitako proposizioa’ 

bakarrik, alegia eduki bakarra, nondik ondorioztatzen diren inplikaturak. Baizik eta 

hiztunak egindako esaldiaren edukiez hitz egingo dugu (goiko hirurez, gutxienez), 

zeinetatik edozein izan litekeen inplikaturen sorburua, lanean zehar ikusiko dugun 

bezala; eta ez derrigorrez eduki erreferentzial esplizitua, bat letorkeena, gutxi 

gorabehera, ‘adierazitako proposizioa’ esan ohi zaionarekin. Argitu beharra dago eduki 

                                                
19 Gauzak sinpletze aldera, alde batera utzi dugu denbora (5)en, eta halaxe egingo dugu beste hainbat 

adibidetan. Edozein moduz ere, esplizitatuko dugu beharrezkoa den kasuetan. 
20 Zehatzago esateko, ‘esplikatura’ terminoa darabilte errelebantziazaleek hiztunak komunikatzen duen 

proposizio aberastuarentzat, ‘esandakoa’ baztertuz; haien ustez, Griceren ‘esandakoa’ kontzeptuak ez 

duelako nahikoa euskarri teorikorik. Nolanahi ere, onartzen dute artikulatu gabeko osagaien hautazko 

aberastearen eta artikulatutako osagaien nahitaezko asetzearen arteko bereizketa. Perryren (1986) 

artikulatutako eta artikulatugabeko osagaien arteko bereizketan oinarritzen dira. 
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horiek ez direla bereiziak beti, continuum edo eskala modukoa osatzen dute, eta 

nahasketak izan litezke. Hau da, baliteke, esaterako, osagai bati dagokionez eduki 

minimoa izatea, artikulatutako osagaia izan eta haren erreferentzia mugatu gabe 

dagoelako; eta beste osagai bati dagokionez, berriz, eduki erreferentzial esplizitua 

izatea, haren erreferentzia finkatuta dagoela eta. Eduki aberastua litzateke muga, 

artikulatutako osagaien nahiz artikulatugabeen erreferentziak finkatuta dituena. Hiru 

eduki horiei ‘eduki’ esan baitiegu, eta inplikaturak ere edukiak baitira, ‘eduki literal’ 

esango diegu lehenbizikoei, horiei buruz oro har ari garenean, eta ‘eduki ez-literal’ 

inplikaturei eta esan gabe komunikatzen diren gainerako edukiei.21 

                                                
21 Halaxe esango diegu inplikaturez gain hizpide hartuko ditugun aurresuposizioei eta zeharkako hizketa-

ekintzei ere; hots, esaldia egitean, esan gabe komunikatzen diren bestelako edukiei. 
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0.2. Ohar metodologikoak 

 

Adibideei dagokienez, hiru iturritatik edan dugu. Batetik, corpusa baliatu dugu, 

benetako adibideek osatua. Bestetik, adibideak sortu edo asmatu ditugu, euskal hiztun 

gisa dugun senean edo intuizioan oinarrituta. Eta, azkenik, galdeketa batzuk egin 

dizkiegu hainbat hiztuni, beste bi adibide motak kontrastatzeko. 

 

0.2.1. Corpusa eta intuizioa 

 

Corpusaren hizkuntzalaritza esan ohi zaio lehenbiziko metodologian oinarrituta 

lan egiteari. Bide hori baliatu zuten XIX. mendeko eta XX.aren lehenbiziko urteetako 

hizkuntzalariek. Benetako adibideetan oinarrituta aztertu behar da hizkuntza, horixe da 

oinarrizko printzipioetako bat. Chomskyren lanak argitaratzean, ordea, 60. eta 70. 

urteetan, kritika handiak izan zituen lan egiteko modu horrek. Hizkuntz gaitasuna eta 

ariketa bereizi zituen hizkuntzalari ezagunak. Eta, hain zuzen, gaitasunaren eredua 

bilatu behar du hizkuntzalariak, haren arabera, intuizioan oinarrituta; eta ez ariketarena 

edo gauzatzearena. Naturala denean oinarritua da bata, artifizialean bestea. Nolanahi 

ere, teknologia berrien garapenarenarekin batera, eta ordenagailuen abantailak baliatuz, 

indartu egin zen berriro corpusaren hizkuntzalaritza 80. urteetatik aurrera. 

 

Eztabaidak gorabehera, ordea, ez zaigu iruditzen mutur banatakoak eta 

kontrajarriak direnik bi metodologiak, baizik eta bateragarriak, elkarren osagarriak. 

Onurak besterik ez dizkiogu ikusten bi metodologiak batera erabiltzeari; hiztunak 

barne-azterketa eginez edo introspekzioz adibideak sortzeak eta benetako adibideek 

osatutako corpusak, bakoitzak dituen ezaugarri egokietan oinarritu eta ahulak baztertuz. 

Ondorio horixe ateratzen dute McEnery & Wilsonek (1996). Hala, bi bideak baliatu 

ditugu lan hau egiteko, bata edo bestea aukeratzera mugatu partez, irudi osoagoa eta 

sendoagoa ematen duela iritzita; bakoitzaren abantailak eta eragozpenak gogoan 

ditugula, Leech (1992) eta McEnery & Wilsoni (1996) jarraiki. 
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Corpusak baditu bere abantailak. Batetik, intuizioan oinarrituta sortutako 

adibideak kontrastatzeko balio du. Edonork beha eta egiazta ditzake, gainera; publikoak 

dira teoria edo hipotesi bat babesteko erabilitako datuak, objektiboki egiazta daitezke. 

Bestetik, datu kuantitatiboak ematen ditu, maiztasunarenak; dena delako elementu bat 

zenbat aldiz agertzen den, nahiz elementu bat edo batzuk beste batekin edo batzuekin 

agertzen ote diren. Halako bilaketak egiteko aukera ematen du, ordenagailuaren 

teknologiaren bitartez. Baina baditu desabantailak ere corpusak, batik bat Chomskyk 

(1962) ohartarazten dituenak. Hasteko, ariketa erakusten du, eta ez gaitasuna; hori dela 

eta, baliteke adibide ez-gramatikalak izatea tartean, baita anbiguoak ere. Gaitasunaren 

isla eskasa da, hiztunaren gaitasunaz gainerako beste faktore batzuek ere izan 

baitezakete eragina hizkuntza gauzatzean, une jakin batean hitz egiteko eran; ‘kanpo 

hizkuntzari’22 dagokion neurrian (Chomsky 1965). Horrez gain, lagin handia izan arren, 

beti da mugatua, itxia, irizpide baten edo batzuen arabera egindakoa izango baita; 

hizkuntz erabileraren alderdi jakin bat bakarrik bilduko du. Hori dela eta, kontuz ibili 

beharra dago ondorioak ateratzean, gogoan izan behar da beti corpus jakin batekin ari 

garela lanean; ezin atera daiteke, hortaz, hizkuntzaren erabileraren gaineko ohar 

orokorrik. 

 

Intuizioan oinarrituta adibideak sortzeak ere baditu bere alde onak eta txarrak. 

Onekin hasita, batetik, perpaus gramatikalak sortzen dira, eta anbiguotasunik gabeak, 

hiztunaren hizkuntz gaitasunari dagokionez gero, hizkuntzaren barne ezagutzari. 

Bestetik, ez da itxia, ezpada amaigabea; nahi adina perpaus sor daiteke gaitasunean 

oinarrituta. Bide ematen du normalean erabiltzen ez diren perpausak sortzeko; 

beharbada, hain arruntak ez direlako, corpusean agertzen ez direnak, hizkuntzaren 

aldetik egokiak izan arren. Horiez gain, denbora aurrezten da hizkuntz gaitasunaren 

bidez adibideak sortzean, corpusean egin beharreko bilaketaren aldean. Baditu alde 

txarrak ere, alabaina. Hasteko, egiaztatu gabe gelditzen dira sortutako adibide horiek; 

ezin da horietan bakarrik oinarritu, beste hiztun batzuen senarekin kontrastatu gabe. 

Horri erantsi behar zaio adibide artifizialak sortuko direla, batzuetan; hizkuntzari 

dagokionez egokiak izan arren, asko erabiltzen ez direnak. Horrez gain, ez du 

ahalbidetzen maiztasunaren berri ematea. Azkenik, metodologia hori darabiltenei 

                                                
22 I(nternalised) language (barne hizkuntza) eta E(xternalised) language (kanpo hizkuntza) bereizten ditu 

Chomskyk (1986).  
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sarritan egin zaien kritika aipatu behar: adibideak komeni ahala eta komeni denerako 

sortzea. Alegia, norberak sortutako hipotesi edo teoria bat babesteko, beste ezerekin 

alderatu gabe. 

 

Bakoitzaren desabantailak desabantaila, horiek alboratu eta bien onurak baliatuz, 

bi metodologiak erabiltzeari irizten diogu, beraz, egokien; baliabide sendoagoa sortze 

aldera. Bide hori hautatu dugu lan honetarako. 

 

Euskarazko corpusak urriak eta txikiak dira beste hizkuntza batzuetakoekin 

alderatuz gero, baina azken urteetan ari dira pixkanaka ugaritzen. Hor ditugu eskura, 

besteak beste, Ereduzko Prosa Gaur (EHU), XX. mendeko euskararen corpus 

estatistikoa (Euskaltzaindia eta UZEI), Zientzia eta Teknologiaren corpusa (Elhuyar eta 

IXA), CorpEus (Elhuyar), idatziari dagokionez. Ahozkoan, berriz, Ahotsak.com Euskal 

Herriko hizkerak eta ahozko ondarea biltzeko proiektua. 

 

Lan hau egiteko, bi eratako corpusa baliatu dugu: 

 

- Idatzia: 

• UPV/EHUko Euskara Institutuaren Ereduzko Prosa Gaur (EPG 

hemendik aurrera) atariko corpusa: http://www.ehu.es/euskara-

orria/euskara/ereduzkoa/.  

o 25,1 milioi hitz biltzen ditu. Iturburua: 

! euskarazko prentsa 

• 2004-2006 bitarteko Berria egunkaria, euskaraz 

argitaratzen den egunkari bakarra 

• 2001-2005 bitarteko Herria astekaria 

! liburuak: 287 lan. 

o 11.012 agerraldi ditu ‘omen’ek. Baina guztiak ez dira 

partikularenak, galbahea pasatu beharra dago, eta ‘omen’ 

izenarenak diren agerraldiak baztertu. 

• Tartean kausitutako beste adibide batzuk, lanaren hariari egoki lotzen 

zaizkiola-eta begiz jotakoak. 

o Berria egunkariaren hemerotekatik hartutakoak gehienak 

(http://hemeroteka.berria.info). 



18   ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa 

 

o XX. mendeko euskararen corpus estatistikoaren ataritik hartua 

bakarren bat (http://www.euskaracorpusa.net/). 

 

- Ahozkoa: grabazioetako adibideak 

• Ataunen eta Abaltzisketan (Gipuzkoa) egindako grabazioak.23 

o Bina talderi: adinekoek osatua bata, gazteek osatua bestea. 

 

Adibide bakoitzaren bukaeran zehaztu dugu, parentesi artean, nondik jasoa den. 

Prentsari dagozkionetan, data zehatza jarri dugu, orrialde zenbakiarekin batera; 

esaterako, “Berria, 2004-04-09: 13”. Ahozko adibidea dela jakinarazteko, aldiz, 

‘Ahozkoa’ jarri diogu adibideari bukaeran, parentesi artean. 

 

Esan beharra dago, corpusari dagokionez, ez dugula ‘omen’ duten adibide 

guztien bana-banako azterketa xehea egin; agerraldi ugari baitu ‘omen’ek, eta zaila da 

adibide guztiak behar bezala kontrolatzea. Gainera, azterketa kuantitatiboa ez baina 

kualitatiboa egitea izan dugu xede. Jakitun gara, dena den, erabilera batzuk baztertzera 

eramango gintuela, akaso, bide horri heltzeak. Haatik, bilaketa zehatzak egiteko baliatu 

dugu corpusaren handitasuna, eta horrek ematen duen sendotasuna. Adibidez, lanaren 

puntu batean, aztertuko dugu ‘omen’ partikula agertzen ote den ‘bait-’ kausazkoarekin. 

EPG corpusak aukera ematen du halako bilaketa zehatzak egiteko, elementu bakarra 

bilatzeaz gain, beste elementu batekin edo batzuekin batera agertzen den ere ikus 

baitaiteke. Elementu bakoitza ‘hitza’ren edo ‘lema’ren arabera bilatu nahi den zehatz 

daiteke, gainera. Bestalde, aukera ematen du delako elementuak bilatzeko testuaren 

egituran segidan direla nahiz tartean beste hitz batzuk dituztela; 0 hitzetik 10era arteko 

tartea zehatz daiteke. 

 

Ikus dezagun irudi bidez oraindik orain aipatutako bilaketa jakin hori. ‘Omen’ 

hitz gisa jarri dugu, hartara hortik eratorritako elementuak bazter ditzan zuzenean; eta 

‘bait-’, berriz, lema gisa morfologian, ‘aurrizkia’ (AUR) aukera eginda. Aukera dago, 

izan ere, elementua ezaugarri morfologikoen arabera mugatzeko. Honako hauxe 

emaitza: 

                                                
23 Asier Aizpurua ikaskide eta lagunak eta biok 2001ean beste lan baten karietara egindako grabazioen 

transkripzioetatik hartuak. 
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Hori da benetako adibideei dagokiela argitu beharrekoa. Beste adibide batzuk, 

aldiz, sortu egin ditugu, gure hizkuntz senari jarraiki, testuko azalpen batzuen harira. 

Ama hizkuntza dugu euskara, eta badarabilgu ‘omen’ gure hizkeran. Aitzitik, 

zenbaitetan, zalantza sor dezake adibide horien zilegitasunak, eta komeni izaten da beste 

hiztun batzuen senarekin alderatzea, norberaren intuizioan bakarrik oinarritu gabe. 

 

0.2.2. Galdeketak 

 

Hala, bi metodologia horiek erabiltzeaz gain, esperimentuen bidea ere urratu 

dugu; galdeketa batzuk egin dizkiegu hainbat hiztuni, corpuseko adibideak eta 
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asmatutakoak kontrastatzeko asmoz. Eta, horrez gain, datu gehiago biltzen saiatu gara 

galdeketen bidez, ikusteko zer gertatzen den semantikan eta pragmatikan ezagun diren 

hainbat kontzepturekin ‘omen’i dagokionez. 

 

Ordenagailu bidez egindako galdeketa da, diapositibak erabiliz, irudi eta ahotsek 

lagunduta. Hainbat egoera eta elkarrizketak osatzen dute galdeketa. Eta, egoera 

bakoitzean, dena delako solaskideak emandako erantzunak baloratu behar ditu 

subjektuak, onargarritasun edo egokitasun eskala baten arabera. Hogeita hamabi 

egoerako saioa egin du hiztun bakoitzak orotara. Bi gauza frogatzeko baliatu dugu 

galdeketa, baina dagokien lekuan emango ditugu hortik aurrerako xehetasunak; ikus 

3.4.3. azpiatala eta 6.3. atala bakoitzaren nondik norakoen berri izateko. 

 

Hogeita bi subjekturi egin diegu galdeketa orotara. Horietatik hamabi erdialdeko 

euskalkian mintzo dira, eta beste bosna nafar-lapurteraz eta nafarreraz. ‘Omen’ 

darabilten euskalki guztietako laginak bildu nahi izan ditugu, ahalik eta osotasun 

handiena izateko; lan honen helburuetatik kanpo dago, dena den, ‘omen’en erabileran 

euskalkien araberako alderik baden aztertzea. ‘Omen’en gaineko intuizioa ahalik eta 

‘naturalena’ izateko, ama hizkuntza euskara dutenak bildu ditugu, eta eguneroko 

bizitzaren zatirik handienean euskaraz bizi direnak. Adinez, berriz, 24 urtetik 68ra 

bitartekoak. 

 

Zentzu horretan, eta atariko honen hasierara itzuliz, esan beharra dago ez dugula 

semantika eta pragmatika teorikoa bakarrik landu, baita pragmatika esperimentala ere. 

Berez ez diogu eragozpenik ikusten intuizioan oinarritzeari, hiztuna gai da esaldiak 

sortzeko hizkuntza horretako hiztun gisa duen senean oinarrituta, hizkuntza hori dakien 

neurrian. Hala, argudioa argitzen lagun diezagukete, batzuetan, sortutako perpaus eta 

esaldiek; beste batzuetan, argudioak aldaraziko dizkigute. Halaxe diote Sperber & 

Noveckek (2004) ere, berez ez dela okerra intuizioa froga gisa erabiltzea, intuizioak 

sistematikoak izaten direla-eta subjektuen artean. Hain zuzen, horiexek dira pragmatika 

egin duten hainbat hizkuntzaren filosofo eta hizkuntzalarik sarritan erabili duten iturri 

bakarra, egile horien arabera, asmatutako esaldi bat balizko egoera batean nola 

interpretatuko litzatekeen esateko. Nolanahi ere, ikusi dugu zer eragozpen dituen 

metodologia horrek. Hori dela eta, komenigarria da, eta aberasgarria, norberaren 

intuizio hori beste hiztun batzuenarekin alderatzea. Besteen senarekin bat badator, bien 
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artean indartu egingo da delako intuizioa; bat ez badator, aldiz, berrikusarazi egingo 

digu. 

 

Beraz, abantaila hori du hiru iturritatik edateak: sendotu egiten ditu hipotesiak. 

Gaude tresna bakoitzaren mugak gainditzen laguntzen duela metodologia hirukoitz 

horrek, eta sendotasunean eta osotasunean irabazten. Norberaren intuizio hutsa motz 

gera daiteke zenbaitetan, beste batzuenarekin alderatu gabe. Corpusa ere mugatua da 

batzuetan, erabilera batzuetara murrizten baita. Biak baliatzeak, ordea, indarra ematen 

du. Eta zer esanik ez bi horiei beste hiztun batzuen intuizioa eransteak. Hiztunei 

egindako galdeketek norberaren intuizioz sortutako adibideak eta corpusekoak 

kontrastatzea ahalbidetzen dute. Hala, osotasun bat sortzen da hiruren artean, lan 

teorikoari sendotasuna emanez, eta, zenbaitetan, lan teorikoa berrikustera bultzatuz, 

fintzeko. Nahiz eta inoiz ez den izango ez nahi bezain osoa, ez erabateko osoa. Edozein 

moduz ere, baliabide bakarrak baino indar handiagoa du hirukoak. Sperber & Novecken 

(2004) iritzian ere pragmatika indartu egingo litzateke esperimentuzko frogen bidez,24 

esperimentu bidezko datuen fidagarritasuna eta frogatze balio gogorra direla medio; 

hipotesiak baieztatu edo ukatzea zilegitzen baitu. Bestalde, zorroztasun teoriko 

handiagoa izango luke, datuek teoriak berrikusi eta fintzea eskatzen baitute. 

                                                
24 Psikolinguistikan, pragmatikan eta arrazoitzearen psikologian du jatorria pragmatika esperimentalak 

(Sperber & Noveck 2004). Psikolinguistikaren eta pragmatikaren arteko harremanera mugatuta, diote 

psikolinguistika esperimentalak frogen sendotasuna eskainiko liokeela pragmatikari; psikolinguistika 

esperimentalak, berriz, pragmatikaren eskuduntzak, kontzeptuak eta teoriak baliatuko lituzke. 
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0.3. Modalitatea eta ebidentzialitatea 

 

 Lan honetan zehar, sarritan agertuko zaizkigu bi termino mota: ‘modalitatea’/ 

‘modala’ eta ‘ebidentzialitatea’/‘ebidentziala’. Bi hitz egingo ditugu horiek aurkezteko, 

horiek aipatzean zertaz ari garen argitzeko. 

 

0.3.1. Modalitatea  

 

Aspalditik aztertu izan da modalitatea hizkuntzalaritzan, baina oraindik irekita 

jarraitzen du behar bezala mugatzeko eztabaidak. Azter eremu zabala izaki, ikuspegi 

askotatik heldu diote aztertzaileek, eta ezin esan gaur egun ere erabat zedarrituta 

dagoenik. Ez datoz bat guztiak modalitatea definitzean. Horixe zioen Lyonsek (1977: 

335), ez zegoela adostasunik hizkuntzalari eta logikarien artean modalitateari dagokion 

eredu zehatz bat ezartzeko garaian, teorikoki koherentea eta enpirikoki arrakastatsua 

dena. Eta gauza bera zioen Narrogek (2005b: 165 eta 189) hogeita hamar urte eskas 

geroago, ez dagoela beste gramatika-kategoriarik hain askotariko definizioak eta 

hainbeste fenomeno dituena. Gaineratzen du ezin dela eman modalitatearen definizio 

sinple egokirik; definizio batzuek, alabaina, hobeto betetzen dutela euren funtzioa 

besteek baino. Iritzi berekoak dira Van der Auwera & Plungian (1998: 80) ere: 

 
Modalitatea eta bere motak era askotan defini eta izenda daitezke. Ez dago bide zuzen 

bakarra. Baldintza bakarra da batek garbi uztea nola erabiltzen dituen bere terminoak.25 

 

Egile gehienek aipatzen dutenez, logika modalean du jatorria modalitateak. 

Beharrezkotasunarekin eta posibilitatearekin du zerikusia tradizioko logika modalean, 

proposizioaren egiarekin (faltsutasunarekin) dago lotuta; eta modalitate aletikoa esaten 

zaio. Baina modalitate epistemikoa eta deontikoa aztertzen omen dira, batik bat, 

hizkuntzalaritzan (Lyons 1977). Modalitate epistemikoa, deontikoa eta aletikoa bereizi 

                                                
25 Modality and its types can be defined and named in various ways. There is no one correct way. The 

only requirement is that one makes clear how one uses one’s terms. (Van der Auwera & Plungian 1998: 

80) 
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ohi dira, beraz, oinarri modala irizpidetzat hartuta: epistemikoa aurretik dakigunaren 

araberakoa da, ezagutzaren eta ustearen araberakoa; deontikoa legeek eta arauek 

diotenaren araberakoa; eta aletikoa munduko gertaeren araberakoa (ikus, besteak beste, 

Kratzer 1977, 1981 eta Lyons 1977). 

 

Eman dezagun adibide bana, ‘behar’ aditza hartuta: 

 

(11) “Ixiarrek etxe berrian behar du honezkero” 

 

Kasu horretan, epistemikoa da ‘behar’ aditza. (11) esatean, hiztunak adierazi nahi du, 

berak dakienaren arabera, posible edo beharrezkoa dela Ixiar etxe berrian izatea. (12)n, 

berriz, deontikoa da: 

 

(12) “Ixiarrek etxe berrian sartu beharra dauka” 

 

Eman dezagun babes ofizialeko etxe bat tokatu zaiola Ixiarri. Hiztunak, (12) esaldia 

eginez, adieraziko luke, legeak dioenaren arabera, Ixiarrek etxe berrira joan beharra 

daukala. Esaterako, babes ofizialeko etxebizitzen legeak dioelako etxea tokatu zaionak 

han bizitzen jarri beharra daukala epe jakin batetik aurrera. 

 

Hain zuzen, modalitate epistemikoarekin lotu izan dituzte aztertzaile batzuek 

informazio-iturria adierazten duten hizkuntz elementuak, eta modalitate mota horri 

lotuko gatzaizkio lan honetan. 

 

Ikuspegi asko eta askotarikoak daude modalitate mota horren gainean, baina, 

ikuspegiak ikuspegi, bat nagusitu da orain arte. Horren arabera, hiztunak berak 

esandako proposizioaren egiaren gainean duen jarrera adierazten du modalitate 

epistemikoak.26 De Haanek dioenez (1999: 83 eta 2001: 203), hiztunak esaten ari 

denaren egiarekin duen konpromiso neurriari egiten dio erreferentzia modalitate 

epistemikoak. Honela diote Bybee & Fleischmanek (1995: 4) ere: 

 
                                                
26 Narrogek (2005b: 184 eta189) baztertu egiten du definizio hori, argudiatuta ez duela betetzen definizio 

baten oinarrizko funtzioa; hau da, ez du balio kategoria horretakoak diren kategoria formalak kategoria 

horretakoak ez direnetatik bereizteko. 
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(…) hizkuntza askok markatzaile gramatikalak dituzte esplizituki adierazteko 

proposizioaren egiaren gaineko ebaluazioa. Ondorioz, hizkuntzalari gehienek modalitate 

epistemikoa ulertzen dute adieraziko balu bezala hiztunak esaldi batek duen 

proposizioaren egiarekin duen konpromiso neurria.27 

 

Aztertzaileek gaineratzen dute hizkuntzaren eremu askotan adieraz daitekeela 

modalitatea. Nahiz eta moduarekin lotu izan den sarritan, hori baino gehiago biltzen du 

gehienen arabera; eremu nahiko zabala da, ez dago zorrotz mugatuta, eta modutik 

aparteko hizkuntzaren eremu askotan adierazten da (Huddleston & Pullum 2002: 172-

173). Esate baterako, aditz modalen (‘may’, ‘must’, etab.), adjektibo modalen 

(‘possible’, adibidez), adberbio modalen (‘possibly’, esaterako) eta partikula modalen 

(hala nola ‘perhaps’) bidez lexikalizatzen edo erdi-lexikalizatzen dituzte (Lyons 1977: 

331). 

 

 Hain zuzen, modalitate epistemikoarekin lotzen dute egile askok aztergai hartu 

dugun ‘omen’ partikula (ikus 2. eta 7. kapituluak). Horixe da esku artean dugun 

azterketarako axola zaiguna, eta hori izango dugu gogoan ‘modalitate’ diogunean. 

Haatik, badira beste era batean izendatzen dutenak ere, ‘ebidentzial’ gisa alegia; 

kanpoko aztertzaileak dira batik bat. Ikus dezagun, bada, zertan datzan ebidentzialitatea 

kontzeptua. 

 

0.3.2. Ebidentzialitatea 

 

Era askotan definitzen da ebidentzialitatea ere, eta ez dago adostasunik. 

Modalitatea baino aztergai berriagoa da; ez da harritzekoa, hortaz, zedarritu gabe egotea 

oraindik. Badirudi aurreko mendearen hasieran aipatu zutela, lehenbiziko aldiz, 

Amerikako hizkuntzak aztertzen ari ziren ikertzaileek. Jacobsenek28 (1986: 3-5) 

                                                
27 (…) many languages have grammatical markers which function explicitly to express an evaluation of 

the truth of a proposition. Accordingly, most linguists understand epistemic modality as expressing the 

degree of a speaker’s commitment to the truth of the proposition contained in an utterance. (Bybee & 

Fleischman 1995: 4) 
28 Aztertzaile askok aipatzen dute Jacobsen (1986) erreferentziatzat, ebidentzialitatearen sorreraren berri 

izateko. 
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dioenez, Franz Boasek (1911) kwakiutl29 hizkuntzaren gainean egindako lanetik datorke 

kontzeptua. Baina Jakobsonek sartu zuen lehenbiziko aldiz terminoa, Shifters, verbal 

categories, and the Russian verb (1957) lanean. Jacobsenen (1986: 7) hitzetan, iduri du 

baztertuta egon dela kontzeptua oinarrizko hizkuntz ikasliburuetan eta gramatika-

kategoriak aztertzean. Eta hori lotzen du hobeto ezagutzen diren Europako hizkuntzetan 

eta hizkuntza klasikoetan forma ebidentzial bereizirik ez egotearekin. 

 

Azken urteetan, alabaina, hainbat lanek aipatu eta aztertu dute ebidentzialitatea; 

bere lekua egin du hizkuntzaren azterketan, eta gero eta ikuspegi gehiagotatik aztertzen 

da. Dendale & Tasmowskiren (2001b: 340) aburuz, 80. urte hasieretarako, aztergai 

finkatu bihurtu zen ebidentzialitatea hizkuntzalaritzan. 1981ean Berkeleyn egindako 

kongresua jartzen dute mugarritzat, hainbat hizkuntzatako ebidentzialitatea alderatzeko 

egindako lehenengo kongresua. Liburu batean bildu zituzten, ondoren, han emandako 

hitzaldiak Chafe eta Nicholsek (1986a).30 Handik aurrera, hainbat ikuspegitatik aztertu 

izan da: tipologiatik, gramatikalizaziotik, hizkuntzalaritza kognitibotik, sintaxitik eta 

pragmatikatik (Dendale & Tasmowski 2001b: 340). Aipatu beharra dago, azken 

urteetan, semantikaren eta pragmatikaren ikuspegitik egindako lanak ugaritu direla; 

batzuk aipatzearren, Faller 2002; Garrett 2001; Izvorski 1997; Matthewson eta beste 

2007; McCready & Ogata 2007 eta Schenner 2008a. Behin baino gehiagotan agertuko 

zaizkigu lanean zehar. 

0.3.2.1. Bi ikuspegi 

 

Bi multzotan banatuko genituzke ebidentzialitatea definitzeko dauden joerak, 

Dendale & Tasmowskiri (1994: 4) jarraiki. Batzuek zentzu zabalean hartu, eta definizio 

zabala ematen dute; beste batzuek, berriz, definizio estua dakarte, zentzu hertsian 

ulertuta. 

 

Chafe aipatu ohi dute aztertzaile gehienek lehenengo bidetik jotzen dutenen 

artean. Honela dio berak: “Azpimarratu beharra daukat ‘ebidentzialitatea’ terminoa bere 

                                                
29 Wakashan familiako hizkuntza da, eta Kanadako Vancouver uhartean hitz egiten da. 
30 Ebidentzialitatearen gaineko hainbat bilduma lan aipa daiteke horrez gain; esaterako, Guentchéva 

(1996), Johanson & Utas (2000), Dendale & Tasmowski (2001a) eta Aikhenvald & Dixon (2003). 

Aipatzekoa da, baita ere, beste lan askoren artean, Aikhenvalden (2004a) lan monografikoa.  
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zentzu zabalenean erabiltzen ari naizela, ez ‘ebidentzia’ adieraztera mugatuta per se”31 

(Chafe 1986: 262) edo “Ebidentzia per se markatzea baino askoz gehiago hartzen du 

orain”32 (vii. or.). Haren arabera, ezagutzari buruzko jarreraren ezein hizkuntz 

adierazpen biltzen du ebidentzialitateak, interpretazio zabal horren baitan sartzen den 

guztiak ezagutzarekiko jarrera dakar (71. eta 262. or.). 

 

Halere, zentzu hertsian hartzen dute oraingo aztertzaile gehienek (Aikhenvald 

2003, 2004a, 2004b; de Haan 2001, 2005; Dendale & Tasmowski 1994; Faller 2002, 

2003; Lazard 2001; batzuk aipatzearren). Ñabardurak ñabardura, aldeak alde, antzeko 

definizioa damaigute guztiek: hiztunak bere adierazpenarentzat daukan ebidentzia 

iturria da ebidentzialitatea, de Haanen arabera (2001: 203), eta esanahi nagusitzat 

informazio-iturria duen gramatika-kategoria, Aikhenvaldi (2004b: 1) jarraiki. Honela 

diote Dendale & Tasmowskik (1994: 5): 
 

Markatzaile ebidentzial bat hizkuntz adierazpen bat da, esaldian azaltzen da, eta 

adierazten du esaldi horretan igorritako informazioa beste bati hartu dion esatariak edo 

berak sortua den, inferentziaren edo hautematearen bidez.33 
 

Egile horien iritzian (1994: 3-4), ez da kasualitatea ebidentzialitatearen gaineko 

azterketak Ameriketan jaio eta garatu izana; hizkuntza amerindiar batzuek sistema 

morfologiko oso perfekzionatuak baitituzte adierazteko hiztunak nola lortu duen 

igortzen ari den informazioa. Amazoniako bi hizkuntza jartzen dituzte hainbat lanek 

adibidetzat; tuyuca eta tariana,34 hain zuzen. Tuyuca Brasilen eta Kolonbian hitz egiten 

den tukanoar hizkuntza da, eta oso sistema konplexua omen du. Hiztunak bost era ditu 

adierazteko, edukia hautematez jaso duen (ikusiz edo entzunez), inferentzia edo 

suposizio bidez edo beste norbaitek kontatuta; markatzaile ebidentzial baten bidez 

bereizi eta markatzen du bakoitza. Ekar dezagun lanetan, Barnesi (1984) hartuta, 

                                                
31 I need to stress that I am using the term ‘evidentiality’ in its broadest sense, not restricting it to the 

expression of ‘evidence’ per se. (Chafe 1986: 262) 
32 It now covers much more than the marking of evidence per se. (Chafe 1986: vii) 
33 Un marqueur évidentiel est une expression langagière qui apparaît dans l’énoncé et qui indique si 

l’information transmise dans cet énoncé a été empruntée par le locuteur à autrui ou si elle a été créée par 

le locuteur lui-même, moyennant une inférence ou une perception. (Dendale & Tasmowski 1994: 5) 
34 Arawak familiako hizkuntza da, eta Amazoniako Ipar-mendebaldeko Vaupés eskualdean hitz egiten da 

(Aikhenvald 2004a: 1).   
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askotan aipatzen den adibide bat. Bost eratan eman dezake hiztunak “Futbolean jokatu 

zuen” esaldia: 

 

 (i) díiga apé-wi 

  “Futbolean jokatu zuen” (Jokatzen ikusi nuen) 

 (ii) díiga apé-ti 

“Futbolean jokatu zuen” (Jokoa eta bera entzun nituen, baina ez 

nuen jokoa edo bera ikusi) 

 (iii) díiga apé-yi 

“Futbolean jokatu zuen” (Jokatu zuelako froga ikusi dut, baina ez 

nuen ikusi jokatzen) 

  (iv) díiga apé-yigi 

“Futbolean jokatu zuen” (Beste norbaitengandik jaso dut 

informazioa) 

  (v) díiga apé-hiyi 

“Futbolean jokatu zuen” (Arrazoizkoa da ondorioztatzea jokatu 

zuela) 

 

Badira sei termino, eta gehiago, dituzten sistemak ere, Aikhenvaldek (2003: 3) 

dioenez; foe hizkuntza,35 esate baterako (Aikhenvald 2004a: 60). Halako hizkuntzetan, 

ikusiz jasotakoa bereizteaz gain, bereizten dute beste zentzumenezko gaitasun batzuen 

bidez jasoa ere. Adibidez, Matthewson eta besteren (2007: 246) arabera, st’át’imcets 

hizkuntzan,36 ez-ikustezko hautematean (entzutea, usaintzea eta dastatzea) oinarritutako 

ezagutza adierazten du ‘lákw7a’ adberbio erakusleak. 

 

 Gaude Willetten (1988: 90) honako hitz hauek garbi uzten dutela zein den 

‘ebidentzialitatea’37 terminoarekin sortzen den arazoa: 

 

                                                
35 Papua Ginea Berriko Hegoaldeko mendialdean hitz egiten den hizkuntza da (Aikhenvald 2004a: 61). 
36 Pazifikoko Ipar-mendebaldeko hizkuntza da, saliziar familiakoa. 
37 Esan beharra dago definizioan ez ezik, eztabaida dagoela terminoaren egokitasunari dagokionez ere. 

Batzuek (ikus, besteak beste, Guentchevá 1996 eta Landaburu 2005), esaterako, egokiagotzat dute 

‘médiatif’ terminoa, arazoak ikusten baitizkiote ‘ebidentzialitatea’ri; ingelesez duen adierak arazoak sor 

ditzakeela eta. 
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(…) batetik, ez litzateke erabili behar termino bat eremu semantiko baten zati handiegia 

biltzeko; bestela, zehaztugabe bihurtzen da. Bestetik, ez litzateke erabili behar termino 

bat esanahi mugatuegiarekin; bestela, desberdin aplikatuko luke aztertzaile bakoitzak. 

Lehenengo arriskua Chaferen iradokizunean dago, ebidentzialitatea zentzu zabalean 

ikusi behar dela; bigarren arriskua, berriz, ikusten da gramatikari batzuek ‘ebidentzial’ 

terminoa darabiltenean inferentzia bakarrik adierazteko, edo zuzenean hauteman 

daitekeen ebidentzia bakarrik adierazteko. Nahiago dut zehaztasun maila bat bi mutur 

horien artean, adierazten duena esanahiaren eremu bat, garbi mugatutakoa; ez oso 

orokorra, ez oso zehatza.38 

   

Hortxe dago koska, hain justu, eremu hori zehazteko lantegiaren zailtasunean. 

 

 Lan honetan, zentzu hertsian hartuko dugu ebidentzialitatea; hau da, hiztunaren 

informazio-iturria hizkuntzan kodetze gisa, eta ‘ebidentzial’ esango diegu 

ebidentzialitatearen markatzaile gramatikalei. 

 

                                                
38 (…) on the one hand, a term should not be used to cover too much semantic territory, else it becomes 

vague; and, on the other hand, a term should not be used with too restricted a meaning, else it will be 

applied differently by different analysts. The first danger is present in Chafe’s suggestion that 

evidentiality should be regarded in the broader sense, while the second danger is seen in the use of the 

term ‘evidential’ by some grammarians to mean only an inference or, alternatively, only directly 

perceivable evidence. I prefer a level of specificity between these two extremes that designates a clearly 

defined area of meaning, neither too general nor too specific. (Willett 1988: 90) 
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Lanaren muinean sartu aurretik, ‘omen’en zenbait ezaugarri morfosintaktiko 

bilduko ditugu, ezinbestekoak izango baitira lanean zehar esango ditugunak ulertzeko; 

azken batean, haren esanahiaz eta edukiaz esango ditugunak ulertzeko. 

 

1.1. Aditz-multzoko partikula 

 

Sintaktikoki aditz-multzoko partikulatzat du Euskaltzaindiak (1987: 485-516) 

‘omen’.39 Aditz jokatuekin40 joaten da, zehazki, elementu horrekintxe agertzen da 

gehienetan. Aditz-sintagmaren gunean joan ohi da, beraz; aditz-multzoan, alegia. 

 

Baiezko perpausetan, aditz trinkoarekin haren aurrean, 

 

(1) Bai eta ez hitz primarioak omen dira, keinuen bidez zailtasunik gabe 

adieraz daitezkeenak. (Cano 2000: 51) 

 

eta perifrastikoekin aditz nagusiaren eta laguntzailearen artean: 

 

(2) Kafetxoa kea dariola ekarri eta ipuin bat kontatuko omen dit. (Sarrionandia 

2001: 82) 

 

                                                
39 Gogoan izan ez dugula kontuan hartuko ‘omen’ izena lan honetan, ezta izenetik edo partikulatik 

eratorritako adizlagunak eta izenak ere: ‘omenka’, ‘omenez’, ‘omenaldi’… 
40 Badirudi ez dela agertuko aditz jokatugabez osaturiko perpausetan (Euskaltzaindia 1987; Mujika 1988). 

Nolanahi ere, topatu ditugu adibide bakan batzuk; bederatzi, hain zuzen. Bilaketa bat egin dugu 

horretarako. Hasteko, EPG atariak corpusa murrizteko ematen duen aukera baliatuz, Herria astekaria eta 

Ekialdeko idazleen lanak hautatu ditugu. Segidan, bilaketa egin dugu ‘omen’ hitz gisa jarrita eta 

morfologian aditz jokatugabea aukeratuta, lema gisa. Bederatzi adibidetan agertu zaigu ‘omen’ aditz-izen 

batekin. Hona hemen horietako bat: 

 

(i) Urruñatik jinik omen eta Urtubiko jaunaren manuz, hala hedatu zen fama segurik... 

(Herria, 2003-02-27: 8) 

 

Baina horixe dira, banaka batzuk, ‘omen’en 11.012 agerraldien artean. 
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Ezezkoetan, berriz, trinkoetan haren aurrean, 

 

(3) Denbora nola pasatu ez omen dakigu. (Aristi 1999: 129) 

 

eta perifrastikoetan aditz laguntzailea aurreratuta, haren aurrean: 

 

(4) Ez omen du ulertzen euren bailaran eta beste hainbatetan egin nahi duten 

txikizioa. (Berria, 2004-04-09: 13) 

 

Aditzik gabe nekez edukiko dugu ‘omen’, oro har. Dena dela, badira erabilera 

estandar edo kanoniko horretatik pixka bat aldentzen diren adibideak ere. Ager daiteke 

aditza ((5) adibidea) nahiz aditz laguntzailea (6) elipsian duen perpausean: 

 

(5) Rainer Maria Rilkeren poesiaz mintzatu da Itxaro Borda, Alemaniako 

poesiaren lumarik handiena omen. (Berria, 2004-08-01: 29) 

 

(6) Izigarri da bainan hola da eta besterik ezin egin omen... (Herria, 2001-09-

06: 8) 

 

Nahiz galdera baten erantzunean-edo bakarrik dela, aditzik gabe. 

 

(7) Janpiarrek: “ba omen! bo! ez duk ez makur bat izigarria, xuxen ere duk 

beharbada, zertako ez? Bainan gaixo haurrak! (Herria, 2005-02-27: 6) 

 

Baita bakar-bakarrik ere: 

 

(8) Cecilia Galleraniren eta Lucrezia Grivelliren potretak Leonardo da 

Vincirenak dira. Omen. Haien maitale izan zen Ludivico il Moro-k 

manatuak. (Arkotxa 2006: 52) 

 

Badira adibideak, non aditza duen perpausean agertzen den ‘omen’, baina ez 

aditzaren gunean, ezpada hortik bereiz ((9)n bezala) edo haren ondoren (ikus (10)). 

Batzuetan, koma batek bereizten du. 
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(9) Gogoan nituen duela mende erdi bat han bizi ziren hirugoita hamar 

herritarrak eta eskolan zeuden hamazazpi haurrak, omen. (Aintziart 2005: 

134) 

 

(10) Karriken etxeen xokoetan aterpetzen ziren omen, daldaran. (Aintziart 

2005: 69) 

 

Zenbaitetan, aditz laguntzailea aurreratuta, haren eta aditz nagusiaren aurretik doa 

‘omen’, nahiz eta baiezko perpausa izan: 

 

(11) Huts frango egin diagu, zerbait egiten duenak omen dik huts egiten, deus 

egin gabe gelditzen denak aldiz ez omen dik irriskurik. (Herria, 2003-03-

10: 6) 

 

Badira ‘omen’ aurreratuta, aditzetik aparte duten adibideak ere: 

 

(12) Ea zenbat urte dituen orain Douggy-k galdegiten diot jabeari : «14 urte!» 

Nik : «98 urte beraz!» (gogorarazten dizut, irakurle, omen 7 aldiz 

biderkatu behar direla zakurren eta katuen adinak jendeenekin 

parekatzeko)». (Arkotxa 2007: 49) 

 

Orobat, ‘omen’ perpausaren hasieran dutenak: 

 

(13) Omen ez dira oraino sobera kexatu, zerbait hautsi mautsi egin ere dute ene 

ustez bainan ondoko egunetan bakean egonen dira araiz. (Herria, 2004-10-

14: 5) 

 

Horien ondoan, parentesi artean ageri da, adibide batzuetan, ‘omen’: 

 

(14) Adio zaharra! Atxik bizitzari, hik ilusionea ba (omen) daukak eta... 

(Irigaray 2005: 59) 

 

Badirudi Ekialdeko euskalkietako erabilerak izan direla hasieran aipatutako 
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erabilera kanonikotik bereizten direnak.41 Baina esango genuke asko zabaldu direla 

egun; idatzian, bederen, lan askotan dira halako adibideak. 

 

1.2. Aditz-modua 

 

Aditzaren modu indikatiboarekin agertzen da gehienetan (ikus orain arteko 

adibideak), baina ager daiteke ahalerarekin ere; 

 

(15) Zientzilari adituek diotenez edozein arbolatan sor omen liteke mihura, 

baina, frutarboletan batez ere. (Perurena 2004: 50) 

 

ez, ordea, subjuntiboarekin: 

 

(16) *Bihar eguraldi ona egin omen dezan nahi dugu 

 

Ezta aginterarekin ere: 

 

(17) *Etor omen hadi hona! 

 

 

 

 

 
                                                
41 Ricardo Etxepareren (argitaratzeko) arabera, bi hizkerek dute ‘kanonikoa’ esan diogun erabilera, 

Mendebaldekoak eta Ekialdekoak. ‘Omen’ perpausean zehar barreiatuta agertzea, berriz, berriagotzat du, 

eta Ekialdeko hizkeren ezaugarria dela dio. Bereizi egiten ditu sintaktikoki erdialdeko hizkeretako ‘omen’ 

eta Ekialdeko hizkeretako ‘omen’, ezaugarri batzuetan aldeak dituztela eta. Buru-mailako osagaitzat du 

bata, espezifikatzaile edo adjuntu baten gisan jokatzen du besteak. ‘Omen’en perpaus egiturako 

bariaziotzat du. Ez gara sartuko xehetasun horietan, lan honetan. Ez dugu kontuan hartuko ‘omen’ 

perpausean barreiaturik agertzea (baiezko adierazpen-perpausetan), ez baitugu intuiziorik erabilera horren 

gainean, eta gure azterketa semantikoa eta pragmatikoa baita. Erabilera kanonikora mugatuko gara, 

‘omen’ aditz-multzoko partikulatzat hartuta. Ikus Etxepareren lana zehaztapen gehiagotarako, bi 

hizkeretan ‘omen’ek esanahiari eta perpauseko lekuari dagokionez dituen balizko desberdintasunen berri 

izateko.  
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1.3. Aditz-aldia 

 

Aditz-aldi guztiekin ager daiteke ‘omen’. Orainaldiarekin (ikus (1), (3)-(4), (8) 

eta (11) adibideak) eta lehenaldiarekin (ikus (9) eta (10)) agertzen da, batez ere, baina 

baita alegiazkoarekin ere (15). 

 

1.4. Adierazpen-perpausei atxikia 

 

Adierazpen-perpausei soilik atxiki dakieke ‘omen’. Horietan bakarrik ager 

daiteke, ez du lekurik galde-perpausetan, harridurazko perpausetan eta 

aginterazkoetan.42 Hona hemen adibide bana, hurrenez hurren: 

 

(18) Biharko bukatuko omen du lana. 

  

(19) *Biharko bukatuko omen du lana? 

 

(20) *Zer lan bukatuko omen duen biharko! 

 

(21) *Buka omen ezazu lana biharko! 

 

Dena dela, zehaztapen bat egin beharra dago galderei dagokienez. Galdera 

arruntetan agertu ezin den arren, badirudi ager litekeela ‘interrogative flip’ delako 

galderetan (Ginzburg & Sag 2000; Matthewson eta beste 2007), zeinetan solaskideak 

esandakoa errepikatzen duen hiztunak, galdetzaile bat sartuta. Esate baterako: 

 

(22) A: “Elurra egin du Donostian” 

B: “Elurra egin du NON?” 

 
                                                
42 Perpausez ari gara hemen, perpaus motez, sintaxiaz alegia; eta ez perpaus horiekin egin daitekeenaz. 

Batek adieraz dezake, esate baterako, harridura “Biharko bukatuko omen du lana!” esanez. Baina 

adierazpen-perpausa izaten segitzen du perpausak, ez du harridurazko perpausaren egiturarik. 
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Ginzburg & Sagek (2000: 255-256) ‘reprise’ gisa izendatzen dituzte gisa 

horretako galderak, Bolingerren (1978) terminoa baliatuz (‘errepikatze galderak’ esango 

diegu guk); zeintzuen esanahia zuzenean mugatua den neurri batean, justu aurreko 

esalditik. Oihartzun galderak (aurreko hizketa-ekintza bat gaizki ulertzearen ondorioz 

sortutako erabilerak) eta erref(erentzia) galderak (aurreko esaldiko elementuren baten 

erreferentzia argitzeko eskatzen dutenak) hartzen ditu bere baitan terminoak. 

 

Badirudi onargarria dela (23) adibidea ‘omen’ekin: 

 

(23) A: “Elurra egin omen du Donostian” 

B: “Elurra egin omen du NON?” 

 

Edo har dezagun Matthewson eta bestek (2007: 232) dakarten adibide bat, ‘omen’ekin 

egokituta: zure senarra hiritik kanpora dabil, eta festa handia izan da bart. Groggy 

esnatu zara goizean, eta zure lagunak esan dizu jendea esaten aritu dela mutilen batekin 

ibili zinela dantzan festan. Honakoa galdetu diozu zure lagunari: 

 

(24) “NOREKIN ibili omen nintzen dantzan?”43 

 

Nahiko naturala egiten zaigu ‘omen’ sartzea era horretako galderetan, nahiz eta ez 

dugun gisa horretako benetako adibiderik topatu corpusean. 

 

Baita galdetzailea beste osagairen batekin agertzen denean ere; esaterako, izen 

batekin: 

 

(25) A: “Ilargi jarri omen diote izena” 

B: “NOLA jarri omen diote izena?” 

 

Edozein moduz ere, ez ditugu galdera arruntzat halakoak (Matthewson eta 

besteri (2007) eta Cooperri (1983) jarraiki), ezaugarri bereziak baitituzte; eta, ondorioz, 

gaude ez direla ‘omen’ galderetan ezin agertzearen kontra-adibideak. 
                                                
43 Matthewson eta besteren arabera (2007: 232), st’át’imcets hizkuntzan, ager daiteke elementu 

ebidentziala gisa horretako galderetan, baina ez galdera arruntetan. Adibide hori darabilte horren 

erakusgarri. 
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1.5. Mendeko perpausetan txertatzea 

 

Aurreko bi ezaugarriak ditu ‘omen’ek perpaus nagusietan bezala mendekoetan 

ere. Izan ere, perpaus nagusietan agertzeaz gain, joan daiteke ‘omen’ hainbat mendeko 

perpausetan; dena dela, baditu bi muga bederen. Hasteko, badirudi perpaus bakunetako 

murriztapen bera duela mendekoetan, adierazpen-perpaus diren mendekoetan besterik 

ez da agertzen corpuseko adibideetan.44 Berebat, ez da agertzen subjuntiboz osatzen 

diren mendeko perpausetan, iduri du aditz-modu45 indikatiboarekin eta ahalerarekin 

bakarrik joan daitekeela. 

 

Hasteko, ‘omen’ ez da agertzen baldintzazko perpausaren aurrekarian; badirudi 

baldintzazko ‘ba-’ partikulak ez duela onartzen ‘omen’ aldamenean (ikus, besteak beste, 

Alcázar 2008a; Eguzkitza 1991; Euskaltzaindia 1987; Mujika 1988). Adibide bakarra 

topatu dugu corpusean: 

 

(26) *Eta berdin da, euskaldunek berek beti ez omen badute zuzen jokatu. 

(Azurmendi 2006: 12) 

 

Baina ez zaigu batere egokia egiten, ez zaigu iruditzen gramatika aldetik zuzena denik. 

Joatez gero, baldintzaren ondorioan joango da ‘omen’: 

  

(27) Libre baldin bazegoen, pisutik pasatzen omen zen berriro. (Iturralde 2000: 

166) 

    

Ez dirudi helburuzko perpaus jokatuetan ere tokirik duenik. Ez da halako 

adibiderik corpusean. Helburuzko perpaus jokatuak subjuntiboz osatzen baitira 

euskaraz, eta subjuntiboak ez baitu ‘omen’ onartzen, ez zaigu iruditzen egokiak direnik 

‘omen’dun helburuzko perpausak. Har dezagun sortutako adibide bat: 

                                                
44 Garrettek (2001: 207-217) dio tibeterako ebidentzialitatea ere baiespenen mende dagoela, perpaus 

nagusietan ez ezik, baita mendekoetan ere. 
45 Aditz jokatudun mendeko perpausetara mugatu gara; ikusi dugu, izan ere, hori dela ohiko erabilera 

estandarra. 
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(28) *Ospitalera eraman dute, probak egin omen diezazkioten 

 

Gauza bera gertatzen da subjuntiboko perpaus osagarriekin ere; aditz 

subjuntiboarekin osatzen direnez gero, ez dirudi ‘omen’ agertuko denik halako 

perpausetan. Corpusean, behinik behin, ez da adibiderik. Ikus asmatutako honako 

etsenplu hau: 

 

(29) *Garaiz etor omen daitezela esan diete 

 

Agertzen da, ordea, honako mendekoetan: 

 

- kausazkoetan (‘bait-’,46 ‘eta’ eta ‘-lako’ menderagailuekin, eta 

‘zeren…bait-/-en’ egiturarekin, besteak beste) 

- ondoriozkoetan 

- erlatiboetan 

- adierazpen-perpaus osagarrietan47 

- perpaus osagarri izenlagunetan 

- kontzesiozkoetan 

- konparazio perpausetan 

- modua, denbora edo horren antzeko zirkunstantziak osatzeko 

darabilgun ‘-(e)la’/‘-(e)larik’ekin 

- denborazkoetan 

 

Galde-perpaus osagarri edo zehar-galderak hartuko ditugu hizpide azkenik. 

Hirutan ageri da ‘omen’ halako perpaus batean txertatuta, corpusean; bi adibide egile 

berarenak dira, gainera. Eta zalantzak ditugu horien egokitasunaz. Ekar ditzagun 

adibideak: 

 

(30) Intrahistoriari gagozkiola (kontzeptu unamunotar joan-etorritsuagoa 

dirudienak iruzkingileentzat Unamuno-rentzat berarentzat baino), hori da 
                                                
46 Eguzkitzak (1991), Euskaltzaindiak (1987) eta Mujikak (1988) egiten diote erreferentzia ‘omen’  

‘bait-’ekin batera agertzeari, partikulek elkarrekin agertzeko dituzten mugak aipatzean. 
47 Baina predikatu mota jakin batzuekin bakarrik agertzen da. Ikus hurrengo atala. 
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metafora bat, zer omen den, Unamuno-k metafora gehiagorekin bakarrik 

argitzen edo iluntzen diguna. (Azurmendi 2006: 90) 

 

(31) (...), etc., pentsatzen badugu, nola erabaki ETAren borroka ez dela 

espiritualki, moralki, historikoki oso positiboa? Non aurkitu markoak eta 

kriterioak, holakorik haztatu eta balioetsi ahal izateko? Nola jakiten da 

(jakin, ez imajinatu), “ETArik ez balego” hobeto nola egongo omen 

ginatekeen? Eta ez: ETAri eskatzen duen dena demokratikoki behin betiko 

emango balitzaio, edo ETAk irabaziko balu, Euskal Herriak etorkizun 

zoriontsu bat izanen luke betiko?... (Azurmendi 1999: 92) 

 

(32) Atsedentxo bat hartzekoa nintzela esan nuenean, irratiak hala galdetuta, 

“urtebete ikastera nindoala norabait” asmatu zuen norbaitek. Halaxe 

zabaldu zen, eta derrepente gaztigatu zidaten, harriturik berriarekin 

zetorrena, ez horrenbeste ni. “Zaude lasai —esan nion— ez da horretan 

geldituko”. Laster asmatu zuten nora omen nindoan ere. (Zabala 2000: 

363) 

 

Esan dugu ‘omen’ ez dela agertzen galderazkoak diren perpaus bakunetan. Eta 

pentsatzekoa da, ondorioz, ez dela agertuko zehar-galderetan ere. Edozein moduz ere, 

zehar-galdera gisa ematen diren perpausak ez dira gehienetan galderak edo informazio 

eskariak izaten (Euskaltzaindia 1999: 85-87). Bai, esate baterako, aditz nagusia 

‘galdegin’ bada; ez, ordea, ‘jakin’ edo ‘esan’ bada, adibidez. Hala, pentsa daiteke ez 

dela egokia izango galdera den kasuan ‘omen’ sartzea; honako honetan bezala, 

adibidez: 

 

(33) *Non bazkaldu omen zuen galdetu nion 

 

Baina onargarriagoa egiten zaigu informazio eskaria ez diren kasuetan ‘omen’ sartzea. 

Ikus honako perpaus hau, esaterako: 

  

(34) Esango dizut zer jaten omen duen 

 

(33) adibidearen kasuan, ulertzen da galdera bat dagoela azpian: 
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(35) Non bazkaldu duzu? 

 

(34)n, berriz, adierazpen-perpausa dagoela dirudi; honako hau: 

 

(36) X jaten du 

 

Eta, hain zuzen, ikusi dugu adierazpen-perpausetara mugatzen dela ‘omen’, ez dela 

agertzen galde-perpausetan. 

 

 Badirudi, hain justu, bigarren mota horretakoak direla (31) eta (32) adibideak. 

Honako adierazpen-perpaus hauek daudeke horien azpian, hurrenez hurren: 

 

(37) X eran egongo ginateke hobeto 

 

(38) Xra doa 

 

Eta, hortaz, onargarriak lirateke, beharbada; zalantzak ditugu, edozein moduz ere. 

 

 (30)en azpian, berriz, galdera bat dagoela dirudi: 

 

(39) Zer da? 

 

Eta, hala, arraro samarra egiten da hori txertatuta duen zehar-galdera. 

 

Esan bezala, hiru adibide horiexek bakarrik agertzen dira corpusean; egile 

berarenak dira, gainera, horietatik bi. Hortik zehar-galderen onargarritasunaren gaineko 

zalantzak. 

 

Laburtuz, beraz, ‘omen’ txerta daiteke mendeko perpaus batzuetan. Eta badirudi 

perpaus motari eta aditz-moduari lotuta dagoela mendeko perpausetan agertzea edo ez 

agertzea: adierazpen-perpaus diren mendekoetan doake ‘omen’, eta ez da agertuko 

aditz-modu subjuntiboa duten perpausetan. 4.1.4. eta 4.2.2. azpiataletan hartuko dugu 

berriro hizpide mendeko perpausetan agertzea, semantikari lotuta. 
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1.6. Komunikazio- eta ezagutza-predikatuen azpian eta 

proposizio-jarrera adierazten duten predikatuen azpian 

txertatzea 

 

Ikusi dugu zein mendeko perpausetan ager daitekeen ‘omen’ sintaktikoki 

txertatuta, eta mendeko perpaus horietatik bati jarri nahi diogu arreta berezia; 

adierazpen-perpaus osagarriari, alegia. Predikatu bat dute gobernatzaile adierazpen-

perpaus osagarriek. Eta badirudi ‘omen’ek ez duela eragozpenik predikatu horien 

baitako perpausetan txertatuta agertzeko. 

 

Corpuseko adibideetan, batetik, ‘komunikazio-predikatu’48 esango diegunekin 

ageri da;49 ekintza komunikatibo bat adierazten dutenekin, Euskaltzaindiaren (1999: 47) 

hitzak erabiliz. Honako predikatu hauekin, hain zuzen: 

 

- Esatezko predikatuak:50  

                                                
48 Schennerrek (2008a: 556) verba dicendi esaten die halakoei, alemanierako ‘sollen’ aztergai duela; 

‘omen’en tankerako elementua. Haren arabera, honako predikatu hauek onartzen dute ‘sollenREP’ (‘behar’ 

modalaren erabilera ebidentziala, ‘esaten da’ gisa itzultzen du) euren perpaus osagarrian: hizketa/testua 

produzitze predikatuek (speech/text production predicates), hizketa/testua hautemate predikatuek 

(speech/text perception predicates), (semi-)faktibo epistemikoek, (semi-)faktibo emotiboek, ezezko esaldi 

predikatuek (negative utterance predicates) eta ezezko predikatu epistemikoek (negative epistemic 

predicates). Badirudi mugatuagoa dela ‘omen’ onartzen duten predikatuen multzoa, alemanierako ‘sollen’ 

onartzen dutenen aldean; ikusiko dugun bezala. 
49 Bilaketa egin dugu, EPG atarian. Adierazpen-perpaus osagarrietan, ‘omen’ zer predikaturen perpaus 

osagarritan ageri den bilatzea izan da helburua. Horretarako, ‘omen’ jarri dugu lehenbiziko elementu gisa. 

Bigarren elementuaren lekuan, berriz, lema jarri dugu, eta horri dagokion morfologiaren aukeran 

‘atzizkia: -la’ aukeratu; menderagailu hori baita erabilera zabalena duena halako perpausetan. Hala,  

‘-(e)la’ menderagailua duten ‘omen’dun mendeko perpausak bilatu dizkigu; eta, hartara, ikusi ahal izan 

dugu zer predikaturekin agertzen den ‘omen’. Horrez gain, hor agertutako predikatu bakoitzarekin egin 

dugu beste bilaketa bana, aurrekoa frogatzeko nahiz beste menderagailuren batekin (‘-(e)n(a)’, ‘-(e)nik’ 

edo ‘bait-’ekin) ‘agertzen den ikusteko. Bestalde, Euskaltzaindiak (1999: 45-83), adierazpen-perpaus 

osagarriak aztergai dituela, ematen dituen gobernatzaileen araberako bilaketak egin ditugu, corpusean 

‘omen’ gobernatzaile horiekin agertzen ote den ikusteko. Ahozko corpusa baliatu dugu, halaber. 
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o ‘esan’ (29) 

o ‘erran’ (7) 

o ‘aipatu’ (4) 

o ‘esan behar izan’, ‘aitortu’, ‘kontatu’, ‘azpimarratu’, ‘salatu’, 

‘aditzera eman’, ‘berria eman’, ‘erran nahi izan’, ‘zabaldu’, 

‘esamesak zabaldu’, ‘azaldu’, ‘erantzun’, ‘nabarmendu’, 

‘ezagutarazi’, ‘erakutsi’, ‘ohartarazi’, ‘ziurtatu’, ‘segurtatu’, ‘ekarri’, 

‘juzku egin’, ‘kargu hartu’, ‘leporatu’, ‘ezusteko bat eman’, ‘erantsi’, 

‘asmarazi’, ‘inguruka ibili’ (1) 

 

- Entzutearekin lotutakoak: 

o ‘entzun’ (4) 

o ‘aditu’ (2) 

o ‘entzuna izan’, ‘entzun behar izan’, ‘aditua egon’, ‘aditua izan’ (1) 

 

- Idaztearekin lotutakoak: 

o ‘idatzi’ (3) 

 

- Irakurtzearekin lotutakoak: 

o ‘irakurri’ (4) 

o ‘leitua egon’ (1) 

 

Horrez gain, honako ezagutza- eta ohartze-predikatuen adierazpen-perpaus 

osagarrietan agertzen da:51 

                                                                                                                                          
50 Agerraldien maiztasunaren arabera zerrendatu ditugu gobernatzaileak. Parentesi artean jarri dugu 

zenbat aldiz agertzen den ‘omen’ corpusean, predikatu horietako bakoitzaren baitako esaldian txertatuta. 
51 Sauerland & Schennerrek (2007: 1-2) diote zilegi dela bulgarierako ebidentzialak ere predikatu batzuen 

azpian txertatzea; honako ezagutza- eta ezagutzaz jabetze-predikatuak (predicates of knowledge and 

acquisition of knowledge) dakartzate, ‘kaza’ (‘esan’) eta ‘spomena’ (‘aipatu’) predikatuez gain: ‘znae’ 

(‘jakin’), ‘sânuva’ (‘aurkitu’, ‘konturatu’) eta ‘rezbra’ (‘amestu’). Baina ohartarazten dute predikatu 

gehienek, hautemate predikatuek, desirazko predikatuek eta itxura egite-predikatuek ez dituztela onartzen 

ebidentzialak euren osagarrietan. 

 Tibeterak (Garrett 2001: 207-217) ere ez omen du onartzen ezagutza- eta hautemate-aditzen 

baitan txertatzea ebidentzialak (‘ha.go’ eta ‘shes’ (‘ezagutu’, ‘ulertu’) aipatzen ditu), ezta desira edo 

emoziozko aditzekin ere. Ager daitezke, ordea, hizketa- eta pentsamendu-aditzen osagarrien baitan, 
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o ‘jakin’ (9) 

o ‘gogoratu’ (2) 

o ‘jakina izan’, ‘gogoan izan’, ‘oroit izan’, ‘oroitarazi’, ‘ahaztu’, 

‘frogatu’, ‘ikasi’, ‘ikusi’, ‘kontuan hartu’ (1) 

 

Bestalde, badager hiru gobernatzaile bereziren baitako perpausetan ere, adibide 

banatan: ‘seguru’, ‘pollitena izan’ eta ‘gertatu’. 

 

Ageri da, halaber, proposizio-jarrera adierazten duten bi predikaturen osagarri 

diren esaldietan txertatuta, baina oso dudazkotzat ditugu. Adibide batean ‘uste izan’ 

predikatuaren baitako esaldian dago ‘omen’: 

 

(40) “Jokin Etxaniz Aspeko zuzendari teknikoak esan zion jokatuko zuela, 

baina Bigarren Mailakoari buruz ari omen zela uste zuen berak hasieran.” 

(Berria 2004-10-28: 33) 

 

Beste bitan, berriz, ‘pentsatu’ren azpian: 

 

(41) “Duela zenbait urte Burtsa bere eskuetan egon omen zela pentsatzea ere!” 

(Dos Passos 1999: 156)52 

 

(42) “(...) zer egin ez nekiela gelditu nintzen automatikoki pultsoa eta bihotza 

txekeatu nizkion bizirik zegoen anbulantzia deitu genuen ez nuen batere 

pentsatu berak bere buruaz beste egin nahi omen zuela ez zukeela 

artatzerik nahi izanen baina bihotza leher ezin pentsatu nuen agintzen 

zuena sentipena zen edota herioarekiko nire beldurra (…)” (Irigaray 2005: 

60) 

 

                                                                                                                                          
mendekoetan. Honako hauek aipatzen ditu zehazkiago: hizketa-aditzen artean, ‘lab’ (‘esan’), ‘zer’ 

(‘esan’) eta ‘skad.cha dris’ (‘galdetu’); eta, pentsamendu-aditzen artean, ‘bsam’ (‘pentsatu’) eta ‘yid.ches 

yod’ (‘uste izan’, literalki ‘uste bat izan’). 
52 Itzulpena da, Marcelo eta Iñaxio Lopez de Aranak egindakoa. 
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Nolanahi ere, sintaxiarekin ez baina semantikarekin eta pragmatikarekin du zerikusia 

horien onargarritasunak/onargarritasunik ezak. Kapitulu honen mugetatik kanpora dago, 

hortaz, horren berri ematea. 

 

Esan dugu zer predikaturen baitako perpausetan agertzen den ‘omen’ corpuseko 

adibideetan. Hala, pentsatzekoa da, horietan agertzen bada, ‘omen’ek ez duela izango 

mugarik, itxura batean, beste predikatu batzuen baitako adierazpen-perpaus osagarrietan 

ere agertzeko txertatuta. Bestelakoak dira, ordea, kontuak. Euskaltzaindiak (1999: 45-

83) adierazpen-perpaus osagarriak aztergai dituela dakartzan predikatu edo 

gobernatzaileen araberako bilaketak egin ditugu corpusean, eta emaitzek erakusten dute 

‘omen’ ez dela agertzen hainbat predikaturen perpaus osagarrietan.53 

 

Hasteko, ikusi dugu agertzen dela ekintza komunikatibo bat adierazten duten 

hainbat predikaturekin; ez, ordea, honako beste hauekin: 

 

o ‘adierazi’, ‘jakinarazi’, ‘berria zabaldu’, ‘notizia etorri’, ‘elea ibili’, 

‘heldu’ 

 

Nolanahi ere, corpusean ez agertuagatik, ez diogu eragozpenik ikusten predikatu horien 

perpaus osagarrian ‘omen’ erabiltzeari. 

 

Ez da gauza bera gertatzen proposizio-jarrera adierazteko predikatuekin. Esan 

dugu proposizio-jarrera adierazteko bi predikaturekin agertzen dela ‘omen’ corpusean. 

Baina zalantzazkotzat hartu ditugu. Horri erantsi behar zaio ez dela agertzen 

Euskaltzaindiak (1999) dakartzan gisa horretako honako beste predikatu hauen perpaus 

osagarrietan ere, esate baterako: 

 

                                                
53 Aipatu beharra dago Euskaltzaindiak (1999) ez dakartzala EPG corpusean ‘omen’dun esaldia dutela 

agertzen diren predikatu guztiak. Elkarren osagarri gisa erabili ditugu, beraz, bateko eta besteko 

predikatuak. Horrez gain, intuizioa baliatu dugu. Batetik, ‘omen’ predikatu batzuekin agertu arren, 

adibide egokiak ote diren ikusteko; bestetik, ‘omen’ predikatu batzuekin ez agertuagatik, adibideak sortu 

eta egokiak ote liratekeen frogatzeko. 
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o ‘iritzi’, ‘iruditu’, ‘ziur egon’, ‘ukatu’, ‘beldur izan’, ‘sinetsi’, ‘espero 

izan’, ‘erabaki’, ‘agindu’, ‘hitz eman’, ‘arrazoi izan’, ‘irudipena 

izan’, ‘zer esanik ez’, ‘zalantzarik ez’, ‘harrigarri izan’, ‘eskerrak’. 

 

Bestalde, 42.-43. orrialdeetan aipatutako ezagutza- eta ohartze-predikatuen 

baitako perpausetan agertzen den arren, ez dager beste batzuekin. Honako hauekin, 

besteak beste: 

 

o ‘ezagutu’, ‘konturatu’, ‘igarri’, ‘sumatu’, ‘oroitu’, ‘jakitun egon’, 

‘gomutatu’, ‘egia izan’, ‘gauza jakina izan’, ‘ezagun izan’, ‘bistan 

egon’. 

 

Horiez gain, ez da agertzen balizko suposizioa adierazten duten predikatuen 

perpaus osagarrietan ere; esaterako: 

 

o ‘demagun’, ‘egin ezazu’, ‘esan dezagun’ 

 

Ezta beste gobernatzaile berezi batzuekin ere: 

 

o ‘bai’, ‘horixe’, ‘horra’, ‘baizik eta’, ‘alegia’, ‘lastima’, ‘seinale’, 

‘kontua da’, ‘gezurra izan’ 

 

Aurreratu dugu ‘omen’ predikatu horien baitan ez agertzea ez dagokiola 

sintaxiari, baizik eta arrazoi semantikoak eta pragmatikoak direla tarteko agertzen da 

predikatu batzuen baitako perpausetan eta ez beste batzuen baitakoetan. 

 

Aipatzekoa da ‘omen’ esatezko aditzen baitako perpausetan txertatuta ageri 

deneko adibideak direla, nabarmen, ugarienak corpusean; ‘esan’ eta ‘erran’ predikatuen 

baitako perpausean txertatua dagoenekoak, hain zuzen. Ezin esan halabeharrezko 

kontua denik, noski. Izan ere, harreman berezia du ‘omen’ek gisa horretako 

predikatuekin, lotura estua, esanahiaren aldetik, lanean zehar zehaztuko dugun bezala. 

Ez da harritzekoa, hortaz, predikatu horiekin agertzea maizen. Eta normala da, orobat, 
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adiera horrekin lotutako predikatuetara mugatuta egotea, gehienbat, ‘omen’ txertatzea.54 

Baina semantika eta pragmatikaren eremuan sartu gara berriro ere, arrazoi semantiko-

pragmatikoak dira horiek. Beraz, bere lekuan, 4.1.4. azpiatalean, hartuko dugu berriro 

mintzagai ‘omen’ esatezko aditzen baitako perpausetan txertatzea. 

 

1.7. Mendeko perpausetako eragin eremua 

 

Perpaus konplexuak aipatu ditugunez gero, beste ezaugarri bat ekarriko dugu. 

Perpaus elkartuetan duen jokaerari erreparatuta, badirudi, juntaduran, perpaus batek 

‘omen’ izateak ez duela esan nahi beste perpausaren gain ere baduenik eragina. Ikus, 

esaterako: 

 

(43) Biharko bukatu behar omen du lana, eta gustura dago 

 

(44) Biharko bukatu behar du lana, eta gustura omen dago 

 

Menderakuntzan, berriz, ez dago hain garbi. Perpaus nagusian agertzen bada 

‘omen’, iduri du mendekoan ere izan dezakeela eragina partikulak. 

 

(45) Biharko bukatu behar omen du lana, epea iritsi da eta 

 

Mendekoan agertzen bada, ordea, esango genuke hor bakarrik duela eragina, hor 

bukatzen dela bere eragin eremua. 
 

(46) Biharko bukatu behar du lana, epea iritsi omen zaio eta 

                                                
54 Aipatu beharra dago, kasu batzuetan, batere predikaturik agerian ez duten mendeko perpausetan 

agertzen dela ‘omen’; hau da, gobernatzailea elipsian dagoela. Esaterako: 

 

(ii) «Leku guztietatik korrika ibiltzen hintzen egunero», zioen aspaldiko kantu batek («leku 

guztietatik» eta «egunero», txo!), eta gero «zintzilik» bukatu omen zuela gure 

korrikalariak: harritzekoa al da? (Segurola 2005: 125) 

 

Ulertzen da ‘esan’ predikatua dagoela isilean. 
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1.8. Ukazioaren gaineko eragin eremu zabala 

 

Lehenxeago ikusi bezala, adierazpen-perpausetan ager daiteke ‘omen’ 

ukazioaren aldamenean, baina eragin eremu zabala izango du beti ukazioarekiko 

(Haddican55 2004: 98-101, 2007: 71-74). Har dezagun, esate baterako, adierazpen-

perpaus sinple bat: 

 

(47) Euria ari du 

 

eta horren ukazioa: 

 

(48) Ez du euririk ari 

 

Erabil daiteke ‘omen’ perpaus horren esaldi baten berri emateko: 

 

(49) Ez omen du euririk ari 

 

‘Omen’ek ‘ez’ekiko eragin eremu zabala duela (eta, alderantziz, ‘ez’ek 

‘omen’ekiko eragin estua duela) diogunean, honako hauxe esan nahi dugu: (48)ren 

edozein esaldiren zeinahi edukik honako itxura hau duela: 

 

(50) OMEN [EZ (EURIA ARI DU)] 

 

eta sekula ez honako beste hau: 

 

                                                
55 ‘Ez’en eta partikulen arteko harremanaren azalpen sintaktikoa ematen du Haddicanek (2004, 2007), 

esanez eremuaren hurrenkera Mod(evid) > Neg izatea, eta ez Neg > Mod(evid), froga bat dela ukazioak 

mugimendua jasaten duela argudiatzeko. Eragin eremuan oinarritzen da hori azaltzeko: ezezko 

perpausetan ‘ez’ekiko eragin eremu zabala izan behar dute partikulek, eta ‘ez’ bere jatorrizko posiziora 

berreraikitzen da, partikulen azpira. Izan ere, euskal sintaxiaren azterbide antisimetrikoa proposatzen du, 

onartuz ezezko perpausen ordena dela oinarrizko ordena, eta baiezko ordena AS igotzen duen mugimendu 

batek eragiten duela. 
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(51) *EZ [OMEN (EURIA ARI DU)]. 

 

1.9. Itera ezina 

  

Ezin da iteratu ‘omen’; esan nahi baita, ‘omen’ erabilita sortutako perpaus 

egiturari ezin zaio berriro ere ‘omen’ ezarri. Behin bakarrik ager daiteke perpaus 

bakuneko. 

 

(52) *Biharko bukatu behar omen du lana omen 

 

Perpaus horren bidez adierazi nahi dena eman liteke honako hau esanez: 

 

(53) Biharko bukatu behar omen duela lana esan du 

 

Baina perpaus horretan ez ginateke ariko ‘omen’ iteratzen, ‘esan’ aditza sartu baitugu. 

‘Iteratu’rekin esan nahi dugu aditz berari bitan ezartzea; hau da, perpaus bakun batean 

behin baino gehiagotan agertzea. 

 

1.10. ‘Omen’ eta beste partikulak metatzea 

 

 Esan dugu perpausaren gunean, aditz-multzoan, joaten dela ‘omen’, eta lekune 

bera dutela beste partikula batzuek ere. Arrazoi horregatik, ezinezkoa da bi partikula 

perpaus bakun berean agertzea. 

 

Euskaltzaindiak (1987: 486-487 eta 510), esaterako, bi sail egiten ditu aditz-

multzoko osagaiekin: ‘ba’ eta ‘ez’, eta gainerakoak. Bada, dio ezin direla aditz-multzo 

berean metatu sail bereko elementuak, ‘modalitate’ modu bera ematen dutenez: *‘ba 

ez’, *‘omen al’, *‘ote bide’, *‘ba omen al da?’, *‘ba al ote da?’… Eman dezagun 

adibide bat: 

 

(54) *“Etorri omen bide da” 
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Meta daitezke, ordea, sail desberdinekoak: ‘ez ei’, ‘ba ote’… Nahiz ezin gauza 

daitezkeen aukera guztiak. Hain zuzen, argitzen du estua dela oso ‘ba’ eta ‘ez’ 

partikulen eta aditzaren arteko lotura. Ezin da etena egin eta tartean inolako elementurik 

sartu; salbu hizpide ditugun partikulak, ‘aditz multzoko beste partikulak’ esaten 

dietenak. 

 

Mujikak (1988: 470) ere aipatzen du muga hori; hau da, ezin dela metatu aditz-

sintagma berean mota bereko partikula ‘modal’ bat baino gehiago.56 Honako adibide 

hauek ematen ditu, besteak beste: 

 

(55) *“Etorri al omen da?” 

 

(56) *“Etorri ote bide da?” 

 

Esaten du jatorri semantikoa dukeela mugak, ez dela-eta batere erraza mota bereko bi 

ñabardura modal desberdin elkartzea; esate baterako, gauza bat besteek esandako gisa 

baieztatzea (‘omen’) eta aldi berean zalantzan jartzea (‘al’). Nolanahi ere, gaineratzen 

du litekeena dela arau orokorrago baten zehaztapena besterik ez izatea; esan nahi baita 

ezin direla kategoria bereko hainbat elementu sintagma berean agertu. 

 

 Halaz ere, iruditzen zaigu badela horiez bestelako arrazoi bat goiko bi 

adibideetan bi partikula ezin metatu ahal izateko: ‘omen’ eta ‘bide’ galderan agertzea. 

Horixe da arazo nagusia. Esan dugu, izan ere, ‘omen’, bederik, ez dela agertzen 

galderetan, eta badirudi ‘bide’ ere ez dela agertuko. Ezin dugu gauza bera esan (54) 

adibideaz, ez baita galdera. Baina bada beste azalpen bat. 

 

 Bi sail egiten ditu Euskaltzaindiak (1987) partikulekin, eta dio ezin direla metatu 

sail berekoak aditz-multzo berean, ‘modalitate’ modu bera ematen dutela eta. Iruditzen 

zaigu, ordea, sintaktikoa dela arrazoia. Honako hau dateke banaketa egokiagoa, 

partikulak ezin metatzearen berri emateko: adierazpen-perpausetan agertzen diren 

partikulak vs. galderetan agertzen direnak. Ezin dira pilatu perpaus mota berean 
                                                
56 Kingek (1993: 210) ere dio ez direla bateragarriak partikulak bata bestearekin. Berebat Urquizuk 

(1996: 231), ezin direla elkarrekin joan partikula horietako bi. 
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agertzen diren partikulak perpaus berean. Hortik, (54)rekin dugun arazoa. ‘Ba’ eta ‘ez’, 

berriz, edozein perpaus motatan ager litezkeenez, bi multzoetako partikulekin batera 

joan daitezke perpaus berean; hala ‘omen’, ‘ei’ eta ‘bide’rekin, nola ‘ote’ eta ‘al’ekin57 

(ez, ordea, biak elkarrekin). Ez zaie aplikatzen perpaus motaren araberako printzipioa. 

Hortaz, horiek ez dute besteek duten mugarik. 

 

******* 

 

 ‘Omen’en ezaugarri morfosintaktikoak emanda, lanaren muinean sartuko gara 

ondoko kapituluan. 

 

                                                
57 Ikus 7. kapitulua ‘omen’ez gainerako partikulen inguruko xehetasun gehiagotarako. 
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2.0. Sarrera 

 

  ‘Omen’en ezaugarri morfosintaktikoak eman ditugu aurreko kapituluan. 

Nolanahi ere, argitu dugu, atarikoetan, ‘omen’en esanahiaren eta erabileraren berri 

ematea dela lan honen helburua. Horretan egingo dugu ahalegina hemendik aurrerako 

kapituluetan. 5. kapituluan emango dugu gure proposamenaren berri, eta horra iristeko 

bidea egiteko saioak izango dira haren aurrekoak. Oraingo kapituluan, ikusiko dugu, 

nahiz eta uste hedatua izan ‘omen’ek ziurtasunik eza adierazten duela, hori ez dela 

‘omen’ duen perpausaren esanahiaren parte, ezta ‘omen’dun esaldiak adierazitako 

proposizioa edo esandakoa ere, baizik eta ‘omen’ duen esaldia eginez, oro har, sor 

daitekeen inplikatura. ‘Omen’en esanahitik bazterrera utziko dugu, beraz, ziurtasunik 

eza adieraztea, eta eduki hori ‘omen’en esanahiarekin lotzeko balizko arrazoia ematen 

saiatuko gara. 
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2.1. Adibide bat, hasteko 

 

 Aroiak larunbatero entzuten du Pello Zabalaren eguraldi iragarpena. Bera 

akordatzen dela, bederik, ez du hutsegite handirik egin sekula Zabalak. Aroia eta 

Nagore Txindoki aldean mendi buelta bat egitekotan geratu ziren iganderako, eguraldi 

ona bazen. Gaur, azaroak 14, larunbata, honakoa entzun dio Aroiak Pello Zabalari: 

 

(1) “Eguraldi espeziala izango da bihar” 

 

Arratsaldean telefonoz hitz egin dute Aroiak eta Nagorek, eta honakoa esan dio 

Aroiak lagunari: 

 

(2) “Eguraldi ederra egingo omen du bihar” 

 

Zer adierazi du Aroiak (2) esaldia eginez? (3) komunikatu ote du? 

 

(3) NIK EZ BESTEREN BATEK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA 

AZAROAREN 15EAN58 

 

Edo (4)? 

 

(4) ESAN DUTE EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 15EAN, BAINA 

EZ NAGO ZIUR 

 

Ba ote liteke (5) adierazi izana? 

 

(5) DIRUDIENEZ, EGURALDI EDERRA EGINGO DU AZAROAREN 15EAN 
                                                
58 Argitu beharra dago esaldiaren egia-baldintzen errepresentazioa dela hori, eta ez esaldia. Hortaz, 

horrela jartzeak ez du esan nahi ‘besteren bat’ hori denik galdegaia, eta ez eguraldi ederra egingo duela; 

egia-baldintzen errepresentazioa den neurrian, hortik kanpo daude halako kontuak. Berdin zatekeen, 

‘besteren batek esan du eguraldi ederra egingo duela’ jarrita. Nolanahi ere, bestearen aldeko hautua egin 

dugu. 
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Edo zer ulertu du Nagorek solaskideari (2) esaldia entzunda? Beharbada, jakitun 

da Pello Zabalaren eguraldi iragarpenak entzun zale dela Aroia, eta sinesgarri irizten 

diela. Hori dela eta, baliteke ‘beste hori’, zehazki, Pello Zabala dela antzeman izana; 

eta, hala, honako eduki aberastua ulertu izana? 

 

(6) PELLO ZABALAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN 

 

Eta hortik, testuingurua hori izanda, (7) inferitzea Aroiaren inplikatura gisa? 

 

(7) AZAROAREN 15EAN MENDIRA JOANGO GARA AROIA ETA BIOK 

  

Baliteke alderantzizkoa gertatzea ere, agian. Alegia, Nagore jakitun izatea 

Aroiak larunbatero entzuten diola eguraldi iragarpena Pello Zabalari, baina ez zaiola 

oso sinesgarria egiten; behin baino gehiagotan utzi behar izan baitituzte planak bertan 

behera azken unean, hark kale egin duela eta. Hala, aurreko eduki aberastu bera, (6), 

ulertuko zuen, apika, eta hortik (8) ondorioztatu inplikatura gisa? 

 

(8) AZAROAREN 15EAN GOIZEAN ERABAKIKO DUGU ZER EGIN 

 

Edo ba ote liteke, esaterako, Aroiak Pello Zabalari entzunda ez baina zerua izar 

dagoela ikusita esan izatea (2), Nagorek kontuan hartzea hurrengo egunean eguraldi ona 

egingo duen seinale izaten dela zerua izar egotea, eta, testuinguru horretan, (7) ulertzea 

Nagorek inplikatura gisa? 

 

Euskarari buruzko orain arteko hiztegi, gramatika, artikulu eta bestelako lanetan 

‘omen’i buruz esan denari erreparatuta, Aroiak, (2) esaldia eginez, (3), (4) zein (5) 

adierazi duela uler liteke. Izan ere, hiru ezaugarri bereiziko genituzke gaur egun arte 

‘omen’en gainean esan den horretan aztarrika arituta: 

 

a. Hiztunak adierazten/aditzera ematen duen proposizioa besteren batek esana 

dela ematen du aditzera/adierazten du. 
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b. Hiztunak, ‘omen’ erabiliz, adierazten du ez duela esaten duen proposizioaren 

egiari buruzko ziurtasunik. 

c. Erdarazko ‘se dice (que)’, ‘dice(n) (que)’, ‘parece (que)’, ‘on dit (que)’, ‘il 

paraît (que)’, ‘semble-t-il’en baliokidea da. 

 

Tesi honen helburua da, hain zuzen, argitzea zer adierazten duen hiztunak59 

‘omen’dun (2) esaldiaren gisakoa eginda; eta, abstrakzio handiagoa eginez, zehaztea 

zein den ‘omen’dun perpausen esanahia. 

 

(a)k Mitxelenaren (1987) eta Sarasolaren (1996) definizioek diotena laburbiltzen 

du. Hurrengo hiru kapituluetan izango dugu aztergai. 

 

(c), berriz, hiztegi elebidun eta gramatika gehienek jasotakoari dagokio. 

Honakoek, besteak beste: Larramendik (1729), van Eysek (1873), Azkuek (1905-1906), 

Lafittek (1962) eta Elhuyarrek (Azkarate eta beste 2000). Oraingoz, alde batera utziko 

dugu hirugarren ezaugarri hori ere, 7.3.2. azpiatalean helduko diogu atzera, lasaiago. 

 

Azkenik, (b) ezaugarria eransten dio Euskaltzaindiak (1987, 1993), besteak 

beste,60 (a)ren tankerakoari; hots, hiztunaren ziurtasunik eza. Ezaugarri horri jarriko 

diogu arreta kapitulu honetan. 

 

 
 
 
                                                
59 ‘Hiztuna’ erabiliko dugu, baina uler bedi horrekin hiztuna, idazlea, kontalaria…; esaldiaren egilea, oro 

har, esaldia ahoz edo idatziz egin duena. 
60 Ez da Euskaltzaindiak adierazitakoa bakarrik. Hasierako gramatikari batzuen aburuz ere zalantza 

adierazten du ‘omen’ partikulak. Larramendik (1854: 196), esaterako, adverbes de doute delakoen azpian 

sartzen du; van Eysek (1873: 301) particule dubitative esaten dio; eta Lafittek (1962: 162, 1979ko 

edizioari dagozkion orrialde zenbakiak dira) ere zalantza adierazteko aditzondoekin batera sailkatzen du. 

Uste berekoak dira, halaber, honako hauek, besteak beste: Campion (1884), López Mendizabal (1943), 

Arotçarena (1951), Trask (1981), Wilbur (1981), Agirre (1991), King (1993), Zubiri eta Zubiri (1995), 

HABE (Egaña eta beste 2001), Jendraschek (2003) eta de Rijk (2008). Gauza bera esan beharra dago 

hiztegiei dagokienez ere. Euskara hutsezko hiztegiak argitaratzearekin batera, 1990etik aurrera, gutxi 

gorabahera, ‘omen’ ziurtasunik ezarekin lotzen duten definizioak ematen hasi ziren hiztegi batzuk, (a) 

ezaugarrian bildu dugun edukiarekin batera; alegia, informazio-iturria adieraztearekin batera. 
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2.2. Ziurtasunik eza 

 

Has gaitezen Euskaltzaindiak dioenari erreparatzetik: 

 
Esaten duguna besteri entzuna diogula eta, beraz, ziurtasun neurria61 haren bizkar uzten 

dugula adierazteko, esate baterako, ei eta omen ditugu (…). (Euskaltzaindia 1987: 

502)62 

 

 Bi gauza adierazten ditu ‘omen’ek, haren arabera: 

 

- “Esaten duguna besteri entzuna diogula”, eta, ondorioz, 

- “ziurtasun neurria haren bizkar uzten dugula”. 

 

Lehenbizikoari dagokionez, ‘esaten’ dena deitzen dio (a) ezaugarrian 

‘adierazitako/aditzera emandako proposizioa’ gisa bildu dugunari. Nolanahi dela, 

aurreratu dugu 3., 4. eta 5. kapituluetan arituko garela (a) ezaugarriaren gainean; han 

argituko ditugu, hortaz, kontzeptuak eta gainerakoak. Bigarrenari helduz, berriz, 

‘ziurtasun neurria’ dio. Orokorra da oso, zehaztugabea. Izan ere, era askotakoa izan 

liteke ziurtasun neurria: erabateko ziurtasunetik erabateko ziurgabetasunerainokoa. 

Horrez gain, ez dago oso garbi zer esan nahi duen ziurtasun neurria beste haren bizkar 

uzteak, baina iradokitzen du hiztunaren ustez beste hark duen sinesgarritasunaren 

araberakoa dela hiztunak hari entzundakoaz duen ziurtasun neurria. 

  

Desberdina da, eta zehatzagoa, lan berean, aurreraxeago, ziurtasun neurriari 

dagokionez dioena: 

 
Ei eta omen. Partikula hauen modaltasunak bata bestearekin loturiko bi alderdi ditu: a) 

esaten dena besteri entzuna dela adierazten dute batetik eta b) egia denentz ezin duela 

                                                
61 Gurea da azpimarra. Baita hurrengo aipamenetakoa ere. 
62 Aipatzekoa da, lehenbiziko lanean (Euskaltzaindia 1985: 501-502), ez diotela aipamenik egiten 

ziurtasun neurriari. Honela diote: “hiztunak aditzaren aurrean ‘omen’ sartzen duenean, esaldi hori besteri 

entzuna duela adierazten du, ‘diotenez’, ‘entzun dudanez’ edo antzeko zerbait esango bailuen”. 
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hiztunak erabat ziurtatu. Bi alderdi horiek honako testu honetan ikusten dira ezin 

hobeto: 

 

(105) “‘Omen’ behar dugu erran, zeren ez baitugu gure begiz ikusi, ez 

baitakigu ere nor ziren batean ala bertzean (…). Euskaldun aipatu 

andanaño bat bazela, hori bai, osoki egia daukagu” (Etchepare, Jean 

Etchepare mirikuaren…, 23) (Euskaltzaindia 1987: 515) 

 

Gehiago zehaztuta dago zer ziurtasun neurri den: erabat ziurtatu ezina. Hau da, hiztunak 

ezin du erabat ziurtatu besteri entzuna egia den edo ez; haatik, badu ziurtasun neurri bat, 

bederik. Badago berriro ere zeresana (a)ren gainean, baina hurrengo kapituluan 

aztertuko dugu. 

 

 Aipatzekoa da, bestalde, bitxia egiten dela Euskaltzaindiak ‘omen’ek adierazten 

duenaren berri ematean darabilen adibideak ez izatea ‘omen’ duen esaldirik. ‘Omen’en 

gaineko ohar metalinguistikoak biltzen ditu dakarren adibideak, baina ez horren aurretik 

dagokeen ‘omen’dun esaldia. 

 

1993ko lanean, berriz, oso bestelako ziurtasun neurria egozten dio partikulari: 

 
Omen eta ei partikulek adierazten duten modaltasunak bi aurpegi erakusten dizkigu: 

hiztunak esaten duena besteri entzuna dela eta esaten duen horren egiatasunaz ez 

dagoela batere ziur. (Euskaltzaindia 1993: 446) 

 

Harago doa, esanez hiztunak ez duela batere ziurtasunik. Alde ederra dago erabat 

ziurtatu ezinetik batere ziur ez egotera. 

 

Ziurtasun neurri desberdinekin lotzen du, beraz, Euskaltzaindiak ‘omen’ 

partikula. Hasieran, ziurtasun neurriarekin, orokorrean hartuta, zer neurri den zehaztu 

gabe. Segidan, erabateko ziurtasunik ez izatearekin. Eta, azkenik, batere ziurtasunik ez 

izatearekin. Gaude horrek adierazten duela zehaztu gabe daudela kontuak, oinarri 

teorikoen faltan, eta poliki-poliki eta kontuz aztertu beharreko eremuan gabiltzala. Ez 

gara ziurtasun neurrien gaineko eztabaidan sartuko, horietako bat hartuko dugu aztergai; 
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ziurgabetasunarena, hain zuzen. Erabateko ziurtasunik ez izatearena,63 alegia; horixe 

baita ‘omen’i gehienetan lotu izan zaion ziurtasun neurria. 

 

Euskaltzaindiaren arabera, hiztunak bere jarrera ñabartu nahi duenean erabiltzen 

du ‘omen’; hots, haren aipamenean bildutako bi alderdiak eman nahi dituenean, erantsiz 

ez dela erabiltzen besterik gabe onartzen direnentzat. Euren hitzetan, ikusi ez den guztia 

ez da, besterik gabe, ‘omen’ partikularen pean jartzen: “Zerbait ikasia denak ez du, 

nahitaez, «Paris handia omen da» esango, Parisen sekula izan ez bada ere” 

(Euskaltzaindia 1987: 515). Ondorioztatzen dute partikula erabiltzen dela “hiztuna 

esandakoaz jabe egiten ez dela markatu nahi denean”. Hortaz, euren hitzetan, ‘omen’ 

erabiltzen da bi eduki horiek, biak, adierazi nahi badira: besteri entzuna dela eta 

hiztunak ez duela ziurtasunik. Gauza bera ondorioztatzen da Zubiri & Zubiriren (1995: 

557) esanetatik ere. Bi alderdiak jotzen dituzte beharrezkotzat, esanez hiztunak, beste 

bati entzundakoaren egiaz ziur badago, ez duela ‘omen’ erabiliko. Eta, alderantziz, 

hiztunak ezingo duela erabili zerbaiten egiaz ziur ez dagoen guztietan; horrez gain, 

besteri entzundako zerbait izan behar duela eta. Jo dezagun adibideetara, eta ikus 

dezagun zer erakusten duten. 

 

(9) “(…) ordun Larraitzen batzuk soñue jo omentzuen64 ortzak zabalduta” 

(Ahozkoa) 

 

Adibide horretan ziurtasunik eza adierazten du hiztunak, esaldi horren segidan datorren 

esaldiaren bidez baieztatzen duen bezala: 

 

(10) “Nik eztakit ze jo zuen enon ikusi jotzen da... nei apaizak beak esantziñ 

emen Abaltziketan” (Ahozkoa) 
                                                
63 Bereizi egingo dugu zalantzatik. Izan ere, ziurtasunik eza zabalagoa da zalantza baino. Izan liteke hasi 

zerbait uste izatetik (erabat ziur egon gabe) eta zerbaiten ziurtasunik ez izaterainokoa (horren ukazioa uste 

delako). Hala, ziurtasunik ezaren kasu berezi bat litzateke zalantza, non maila berean leudekeen, orekan, 

proposizio bat uste izateko arrazoiak eta horren ukazioa uste izatekoak. 
64 ‘Emen’ aldaera erabiltzen da, ‘omen’ez gain, Ataunen (erdialdeko euskalkiaren sartaldeko 

azpieuskalkia) eta Abaltzisketan (erdialdeko euskalkiaren sartalde eta erdiguneko azpieuskalkien tarteko 

hizkera). Eta, askotan, elementu bakarra osatzen dute partikulak eta aditzak fonetikoki; esan nahi baita 

batera ahoskatzen direla. Ondorioz, aldaketa fonetikoak gertatzen dira maiz: -n + z- > -tz- (‘ementzan’, 

‘ementzien’, ‘omentzuen’, ‘ementziela’ eta ‘ementzuen’ agertuko zaizkigu adibideetan). 
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Baita hurrengoan ere: 

 

(11) “1.000 zigarroren gaineko zerga igota eta tabakoaren gutxieneko prezioa 

zehaztuta iritsiko omen da arazoaren soluzioa.” (Berria, 2006-02-11: 2) 

 

Jarraian dioenak salatzen duenez: 

 

(12) “Atzo onartu zuten zergak igotzea. Prezioak igoko diren ikuskizun dago. 

Prezioak igota arazoa konponduko den ere bai.” (Berria, 2006-02-11: 2) 

 

 Bi adibide horietan, garbi dago hiztunak ez duela ziurtasunik besteri entzundako 

proposizioari buruz, esplizituki adierazten baitu bere ziurgabetasuna: ‘nik eztakit’ dio 

batean, ‘ikuskizun dago’ bestean. Baina adibide horietan ziurtasunik eza adierazteak zer 

esan nahi du, ‘omen’ erabiltzen duen guztietan ziurgabetasuna duela hiztunak? Hala 

esan beharko genuke, Euskaltzaindiaren (1987, 1993) eta Zubiri & Zubiriren (1995) 

argudioei jarraituz gero. 

 

 Nolanahi den, tentuz aztertu beharra dago kontua. Semantikan eta pragmatikan 

ari gara, izan ere; eta, adibide horietan, hiztunak ziurtasun gabezia adierazi izanak ez du 

argitzen ziurgabetasun hori ‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte den, ‘omen’dun 

(perpausaren) esaldiaren65 eduki erreferentzial esplizituari (alegia, esandakoari) 

dagokion edo ‘omen’dun esaldia eginez sortzen den inplikatura den. 

 

 Goazen banan-banan, aukera bakoitza aztertuz. 

                                                
65 Hemendik aurrera, uler bedi ‘perpausaren esaldi’, ‘esaldi’ diogunetan (laburtze aldera). 
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2.3. Ziurtasunik eza esanahiaren parte? 

 

 Ziurtasunik eza ‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte balitz (badirudi hala 

adierazten dutela Euskaltzaindiaren deskripzioek), ‘omen’dun adibide guztietan agertu 

behar luke. Ikus, ordea, honako adibide hauek: 

 

(13) “Bere bizialdi osoan lehen aldiz, Garcia Marquezek ez du iazko urte osoan 

esaldi bakar bat ere idatzi. Inspirazio falta omen (...). Zergatik ez du 

idazten Garcia Marquezek? Ez, jakina,66 inspirazio faltagatik, baizik eta 

nekatua, aspertua, hustua sentitzen delako.” (Linazasoro 2006: 6) 

 

(14) “Gauzak ondo omen doaz. Bada, gauzak ez doaz ondo, eta are okerrago 

joango dira kontuak etorkizun hurbilean, artikulua izenpetu dutenak 

bidelagun hartuta.” (Gonzalez 2009: 5) 

 

(15) “Gaur hasten omen da hauteskunde kanpaina. Baita zera ere. Hori ez dute 

alderdi politikoek ere sinesten (…)” (Agirre 2008: 3) 

 

(16) “Ohitura zaharra omen. Zaharra? Zera, aurreko mendeko gauza da eta!” 

(Muñoz 2009: 40) 

 

(17) “- Antinoo, lotsagabe gaizto hori; Itakan diotenez, buruz eta mingainez 

onena omen haiz, baina ez duk hala. Dirugose hori!” (Homero 2000: 

123)67 

 

Adibide horietan guztietan, hiztuna erabat ziur dago ez dela hala besteren bati 

entzundakoa, esplizituki adierazten du ‘omen’dun esaldiaren segidan; erabat ukatzen du 

besteren batek esandako hura. 

 

                                                
66 Letra lodia gurea da. Baita hurrengo adibideetakoa ere. 
67 Itzulpena da, Juan Kruz Igerabidek egindakoa. 
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Jarraian dakartzagunetan ere hiztuna erabat ziur dago ez dela hala besteak 

esandakoa; ‘omen’dun esaldiaren segidan esandakotik ondorioztatzen da, esplizituki 

esaten ez badu ere. 

 

(18) “Zergatik ez esan: «Egin dezagun gaiztakeria, ongia etor dadin?» Horrela 

irakasten omen dut nik, batzuek gezurrez diotenez. Ongi merezia dute 

gaitzespena horrelakoek.” (Askoren artean 2004: Erm 3,8) 

 

‘Batzuek gezurrez diotenez’ eta ‘Ongi merezia dute gaitzespena horrelakoek’ dio 

hiztunak, eta hortik ondorioztatzen da ez duela onartzen berak hala irakasten duenik. 

Ikus, berebat, hurrengoa: 

 

(19) “Ruandako Armadak Kivu antziraren iparraldea kontrolatzen du Kongon. 

Han babesten dira genozida ruandarrak ere, eta haiek Ruandan sar ez 

daitezen omen daude soldadu ruandarrak. Omen, azken urteetan Ruanda 

mineralak esportatzen hasi baita, Ruandan mineralik esplotatzen ez badute 

ere.” (Berria, 2007-12-06: 20) 

 

Adibide horretan, hiztunak ‘omen’dun esaldiaren ondoren dioenarekin ulertzen da ez 

duela bat egiten besteren batek esandakoarekin; alegia, genozida ruandarrak Ruandan 

sar ez daitezen daudela soldadu ruandarrak Kivu aintziraren iparraldean. Esplizituki 

esaten ez badu ere, ondorioztatzen da horretarako ez baina mineralak esportatzeko 

daudela soldaduak han, haren ustez. 

 

Hurrengo adibideetan ere erabateko ziurtasuna du hiztunak, aurrekoetan bezala; 

alabaina erabateko ziurtasuna hala dela besteren bati entzundakoa: 

 

(20) “Eta… urdun mendia beintzet ue bazekiat, en kanbio Luix eztet uste 

juntzanik mendia. Ee… Luixik ez ementzan jun mendia eta… zenbat urte 

izango nizkian?... Luixik eztek jun mendia. Nik bazekiat Luixik eztala 

mendia jun” (Ahozkoa) 

 

Mailakatzea dago adibide horretan. Hasieran, zalantza egiten du hiztunak Luix mendira 

joan ote zen (‘eztet uste juntzanik’), baina beste batek hala dioela adierazten du jarraian 



2. ZIURTASUNIK EZAREN JATORRIA  63     

 

(‘ez ementzan jun’); eta, horren ondoren, ziur dago besteak egindako esaldiaren edukiaz 

(‘eztek jun’, ‘bazekiat’). Beraz, hiztuna ziur dago erabat hala dela hark esandakoa; 

esplizituki adierazten du. 

 

Hurrengoan ere ondorioztatzen da erabat ziur dagoela hiztuna: 

 

(21) “Aizak, baño izango uan difentzie... este... beno... oinbesteaiñokoa gutxigo, 

baño gure osabak eta oik oñez jute ementzien Ordizia lanea, oñez, oñez, 

oñez. Eta alpargatak austen zittuenen, zapatun da jaien kaporratzakiñ 

alpargatak josten!” (Ahozkoa) 

 

Indartu egiten du besteak esandakoa, errepikapenaren bidez (‘oñez, oñez, oñez’), eta 

ezin esan gertaerak hala zirelako ziurgabetasuna adierazten duenik. Horren ondorio bat 

du hizpide, gainera, segidan: oinez joateagatik alpargatak haustea. 

 

 Hurrengo adibidean ere ziurtasuna adierazten du hiztunak: 

 

(22) Joxe: “Beatzi, amar ume... e! amaika... Ataunen bazan oitazortzikoa... bi 

gizon...” 

Iñaki: “Beintixiete Juliantxo” 

Juanita: “Ogeita... ogeitazazpi intzittun, beintisiete Juliantxo esate 

ementzien, bai” 

I.: “Beintixiete Juliantxo... al oskar!” 

Jox.: “A... beintixiete Juliantxo” 

Josefa: “Bueno... baño zien iru amanak!” 

Jox.: “Bi amanak” 

Ju.: “Biamanak” 

Jox.: “Biamanak” 

Jos.: “A... atte batenak” 

I.: “Alare naikoa intziñan!” 

Jox.: “Antzeon koajea e? zazpi... umekiñ tzeon ama’atekiñ est... atte’atekiñ 

ezkontzeko beize soltera e?” 

Jos.: “Baño ue zan naizta... naitasune... o... maitatzea” 

Jox.: “Ta beak beste ainbeste izen!” 
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Jos.: “Naitasune!” (Ahozkoa) 

 

Ahozko adibide horretan, ez dirudi hiztunak inolako zalantzarik duenik ‘Beintixiete 

Juliantxo’ esaten ziotela gizon bati; ezta solaskideek ere. Esplizituki adierazten ez 

badute ere, onartu egiten dutela ondorioztatzen da, esplikatzen baitute zergatik esaten 

zioten hala; hogeita zazpi seme-alaba izan zituelako, alegia. Hizpide hartzen dute 

‘omen’en pean ekarritako edukia, eta indartu, arrazoiak emanez. 

  

Euskaltzaindiak (1987: 515) berak dakartzan bi adibide bilduko ditugu, azkenik. 

Hasteko, ‘omen’ deskribatzean ematen duen adibidea osatuko dugu, aurretik ‘omen’dun 

esaldia jarrita: 

 

(23) “Orain duela lau, bortz aste izan omen da behin, bilku ixil hori; gero, 

berriz, egun hotan. «Omen» behar dugu erran, zeren ez baitugu gure begiz 

ikusi, ez baitakigu ere nor ziren batean ala bertzean. Hain neke duzu 

zerbaiten xeheki jakitea gure mendi xokoetan! 

Euskaldun aipatu andanaño bat bazela, hori ba, osoki egia daukagu, ezen 

xede hartarat (xedea ere salatu daukute arren) nor zitaken bil bertzerik?” 

(Etchepare 1911: 23)68 

 

Esan dugu adibide horren zati bat dakarrela Euskaltzaindiak erakusteko bi alderdi 

dituela ‘omen’ek: “esaten dena besteri entzuna dela adierazten du” eta “egia denentz 

ezin duela hiztunak erabat ziurtatu”. Haatik, ez dakar, zer esaten ari den ulertuko bada, 

garrantzitsuena den esaldia; ‘omen’ duena, hain zuzen. Hori berreskuratuz gero, 

ondorioztatzen da, gure irudiko, hiztunaren ziurgabetasuna ez dela bilera egin zen ala 

ez, baizik eta nortzuk bildu ziren. Gaude hiztuna ziur dagoela bilera egin zela, hurrengo 

pasarteetan bilerak baititu hizpide, horien nondik norakoei buruzko bere usteak azalduz. 

Hona zer dioen pasarte batean: 

 

(24) “Berehala aitortuko dut, langile ixila oroz gainetik maite dutalakotz: ene 

ustea da zerbait onik, ederrik, iraunkorrik utzi daukula aipatu bilku ixilak. 

Ageriko da segur ondoko egunetan.” (Etchepare 1911: 23) 

                                                
68 Charritton argitaratzaile duen 1984ko edizioari dagozkion orrialde zenbakiak dira. 
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Beraz, iruditzen zaigu Euskaltzaindiak berak hasieran emandako deskripzioa kolokan 

jartzen duela berak aurreraxeago emandako adibideak. Gauza bera gertatzen da segidan 

dakarren beste adibide honekin ere: 

 

(25) “Ez zaitez hara joan, kaltegarria omen da” 

 

Esaldi horretan ondorioztatzen da hiztunak bat egiten duela beste norbaitek emandako 

informazioarekin, dena delako lekura ez joateko aholkatzen baitio solaskideari. 

Hiztunak onartze aldera-edo jo dezakeela erakusteko dakar adibide hori 

Euskaltzaindiak. Nolanahi ere, gaude onartze aldera-edo jo ez, baizik eta, kasu horretan, 

erabat onartzen duela hiztunak informazio hori. Non da ‘omen’i egotzitako 

ziurgabetasuna adibide horretan? 

 

Euskaltzaindiak berak emandako adibide horiek eta bildu ditugun gainerakoek 

garbi erakusten dute ez dela agertzen hiztunaren ziurgabetasuna ‘omen’ erabiltzen den 

guztietan. Eta deuseztatu egiten dute Zubiri & Zubiriren (1995) argudioa; alegia, 

hiztunak ez duela erabiliko ‘omen’ entzundakoaren egiaz erabat ziur badago. Baita 

Euskaltzaindiarena berarena ere, bi eduki adierazi nahi direnean erabiltzen dela ‘omen’: 

besteri entzuna dela eta hiztunak ez duela ziurtasunik. Besterik erakusten dute 

adibideek. Erabateko ziurtasuna du hiztunak adibide horietan; dela gauzak hala direla, 

dela ez direla hala. 

 

Beraz, ezin esan daiteke ‘omen’dun perpausen esanahiaren parte denik 

ziurtasunik eza; hala balitz, beti agertu behar bailuke. Eta beti agertuko balitz, gainera, 

kontraesana sortuko litzateke era horretako adibideetan,69 lehenbizi esan beharko 

baikenuke esaldi batek ziurtasunik eza adierazten duela, eta, jarraian, erabateko 

ziurtasuna adierazten duela. Esaterako, (16) adibideko ‘omen’dun esaldiak 

ziurgabetasuna adieraziko balu, 

 

(26) EZ NAGO ZIUR OHITURA ZAHARRA DEN, 

                                                
69 Edo hiztunak bere buruari egindako zuzenketatzat hartu beharko genuke. Baina garbi dago ez dela ari 

berak aurretik esandakoa zuzentzen. 
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kontraesana sortuko litzateke hurrengo esaldia eginda, ez luke zentzurik: 

 

(27) “Zaharra? Zera, aurreko mendeko gauza da eta!” 

 

Esanahia ez den beste toki bat behar du, hortaz, ziurgabetasunak ‘omen’en berri 

ematean. 
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2.4. Ziurtasunik eza esandakoaren parte? 

 

Ziurtasunik eza ‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte izateko aukera 

baztertuta, ikus dezagun izan ote litekeen ‘omen’dun esaldiaren eduki erreferentzial 

esplizituaren edo esandakoaren parte. Ezabagarritasun testa delakoa (Grice 1967a) 

baliatu ohi da teoria pragmatikoan, sarreran esan dugun bezala, esaldiaren edukiaren 

osagai bat esandakoaren parte edo inplikatura den ebazteko. Esaldiaren balizko 

inplikatura bat ukatuta kontraesana sortzen bada, edo ez bada onargarria ukatzea, 

esandakoaren parte izango da; onargarria bada, berriz, inplikatura. Ezabagarritasun 

esplizitua esaten dio horri Gricek (1967a). Ezabagarritasun inplizitua, berriz, litzateke 

testuingurua behar bezala aldatuta, balizko inplikatura desagertu egingo balitz. Hortaz, 

bi gauzatarako balioko digu testak, gure aztergaiari dagokionez: ziurgabetasuna 

esandakoaren parte den ikusteko eta, hala ez balitz, inplikatura izan ote litekeen 

argitzeko. 

 

Lehen bildutako adibideekin hasiko gara. Ikusi dugu ‘omen’dun (9) eta (11) 

esaldietan ziurtasunik eza adierazten duela hiztunak, horien segidako (10) eta (12) 

esaldiek baieztatzen duten bezala. Nolanahi ere, argudiatu dugu adibide horietan 

hiztunak ziurtasunik eza adierazteak ez duela esan nahi eduki hori ‘omen’dun 

perpausaren esanahiaren parte denik; beste zenbait adibidetan ez baitu halakorik 

adierazten, ezpada erabateko ziurtasuna. Orain ikusi nahi dugu izan ote daitekeen 

esandakoaren parte, ezabagarritasun testa erabiliz. Egin dezagun proba (9) esaldiaren 

edukia esplizituki ukatuz: 

 

(9) “(…) ordun Larraitzen batzuk soñue jo omentzuen ortzak zabalduta” 

(Ahozkoa) 

 

Esaldi horren ondoren, esan dezakegu (28) esaldia, 

 

(28) “Ziur nago hala izan zela”, 
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non hiztuna erabat ziur dagoen hala gertatu zela, eta ez da kontraesanik sortzen. Alegia, 

erakusten du ezaba litekeela (9) esaldian hiztunak adierazten duen ziurgabetasuna. 

 

Har dezagun, segidan, (11) esaldia: 

 

(11) “1.000 zigarroren gaineko zerga igota eta tabakoaren gutxieneko prezioa 

zehaztuta iritsiko omen da arazoaren soluzioa.” (Berria, 2006-02-11: 2) 

 

Eta eduki hori ukatuz gero zer gertatzen den ikusiko dugu: 

 

(29) “Ziur nago zerga igota eta tabakoaren gutxieneko prezioa zehaztuta 

konponduko dela arazoa” 

 

Hiztuna ziur dago hala izango dela, eta ez dugu kontraesanik kasu horretan ere. 

 

Erants diezaiegun, azkenik, beste adibide bat aurreko horiei: 

 

(30) “Zorigaitzeko artikulu berarengatik, Errepublikako presidenteak ere ez 

omen dezake (…) Europako hizkuntza gutituen eskubideak zaintzeko karta 

famatua, ez sina ez berma, beharragorik ere.” (Xarriton 2003: 40) 

 

Hiztunak ziurtasunik ez duela adierazten du adibide horretako ‘omen’dun esaldiaren 

bidez, ‘(…)’ ipini dugun lekuan parentesi artean doan esaldiak erakusten duen bezala: 

 

(31) “-egia ala gezurra den, zoaz zu jakitera!-” (Xarriton 2003: 40) 

 

Saia gaitezen ziurgabetasunaren eduki hori ezabatzen: 

 

(32) “Argi dago ezin sina eta berma lezakeela” 

 

Erabat naturala egiten da (30)en ondoren (32) esatea; hain naturala ez dena da, 

beharbada, Xarritonek esatea. Baina horrek ez du garrantzirik eztabaidagai dugun 

horretan. 
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Beraz, ezabagarritasun esplizituaren testa ‘omen’dun adibide horiei ezarrita 

ateratzen diren emaitzek erakusten dute ziurgabetasuna ez dela esandakoaren parte, 

ezabagarria baita;70 ez da kontraesanik sortzen eduki hori ukatuz gero.71 Esandakoaren 

parte balitz, zentzugabea litzateke (28), (29) eta (32) esaldiak esatea (9), (11) eta (30)en 

ondoren; alegia, hiztunak adieraztea erabat ziur dagoela hala dela besteak esandakoa. 

Hortaz, ziurgabetasuna esandakoaren parte ez baina inplikatura dela ondorioztatzen da 

ezabagarritasun testaren emaitzetatik; hau da, hiztunak, esaldia eginez, esan gabe 

aditzera ematen duena. Zer eratako inplikatura da? 

                                                
70 Ikus 78. oin oharra, dena dela. 
71 Begiratu 2.7. azpiatala, ziurgabetasuna inplizituki nola ezaba daitekeen ikusteko.  
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2.5. Ziurtasunik eza inplikatura? 

  

Bi inplikatura mota bereizten ditu Gricek (1967a), atarikoetan aurreratu bezala: 

inplikatura konbentzionalak eta elkarrizketa inplikaturak. Inplikatura konbentzionala da 

hitzen esanahi konbentzionalak eragindako inplikatura. Elkarrizketa inplikatura, berriz, 

diskurtsoaren ezaugarri orokor batzuei lotua dena oinarrian, eta testuinguruan sortzen 

dena; hala orokorrean, nola jakinean. 

 

2.5.1. Inplikatura konbentzionala 

 

Hasiera batean, pentsa liteke inplikatura konbentzionala dela hiztunaren 

ziurgabetasuna. Izan ere, partikulei lotuta ageri ohi dira halako inplikaturak Griceren 

(1967a, 1967b) teorian; ‘beraz’ eta ‘baina’ aipatzen ditu, besteak beste. Lehen 

ekarritako adibidea gogoratuz, esaterako, honako esaldia eginda, 

 

(33) “Euskalduna da; beraz, egoskorra”, 

 

Griceren arrazoibideari jarraiki, hiztunak esan du norbait euskalduna dela eta egoskorra 

dela. Baina ez du esan euskalduna izatearen ondorioz dela egoskorra; baizik eta aditzera 

eman eta, hala, inplikatu egin du hori, ‘beraz’ lokailuaren esanahi konbentzionalak 

mugatuta. 

 

Hala ere, zalantzak sortzen dira kontzeptu hori dela eta. Hasteko, kontzeptua 

bera ez da oso argia; eztabaidatua izan da oso, eta zenbaitek ukatu ere egin du (Bachek 

(1999a), esaterako). Gricek berak ere ez dakar inplikatura konbentzionalen definizio 

argirik, dioena da kasu batzuetan hitzen esanahi konbentzionalak mugatzen duela 

inplikatutakoa. Elkarrizketa inplikaturarekin alderatuz aipatzen du, eta adibideak 

emanez. Honela dio azkenean: 
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Edozein moduz ere, aztertu egin beharra dago inplikatura konbentzionalen izaera, hura, 

azalpenak emateko helburuarekin, libreki erabiltzea onartu aurretik. (Grice 1967b: 

4672)73 
 

Horrez gain, iradokitzen du inplikatura konbentzionalak ez direla ezabagarriak. 

Izan ere, elkarrizketa inplikatura orokortuez ari dela (berehalaxe hartuko ditugu 

hizpide), hainbat ezaugarri aipatzen du; tartean, ezabagarritasuna. Eta, segidan, 

elkarrizketa inplikaturetara zabaltzen du ezaugarria: “Orain uste dut elkarrizketa 

inplikatura guztiak direla ezabagarriak”74 (Grice 1967b: 44). Ezabagarritasuna dela eta, 

inplikatura konbentzionalak ez aipatzeak pentsarazten du ez direla ezabagarriak. 

Bachek75 (1999a: 330) dio inplikatura konbentzionalak ezabagarriak direla Griceren 

arabera. Ez dugu aurkitu, ordea, non dioen hori Gricek. 

 

 Nolanahi den, Bachek (1999a) eta Pottsek ere (2005: 8-10) ez-ezabagarritzat 

dituzte inplikatura konbentzionalak. Berebat Hornek (1985: 129). 

 

 Egin dezagun proba (34) esaldiko ‘beraz’ek sortutako inplikatura ezabatzen 

saiatuz: 

 

(34) “Baina horrekin ez nuen aditzera eman nahi euskaldun izatearen ondorioz 

dela egoskorra” 

 

Zentzugabetasuna sortzen da lokailu horren bidez aditzera emandako edukia ukatuz 

gero. 

 

Beraz, Gricek berak iradokitzen duenari eta Bachek, Pottsek eta Hornek 

diotenari jarraiki, ez-ezabagarritzat hartuko ditugu inplikatura konbentzionalak. Eta, 

                                                
72 1989ko edizioari dagozkion orrialde zenbakiak dira. 
73 In any case the nature of conventional implicature needs to be examined before any free use of it, for 

explanatory purposes, can be indulged in. (Grice 1967b: 46) 
74 Now I think that all conversational implicatures are cancelable. (Grice 1967b: 44) 
75 Bachek (1999a) berak ez-ezabagarritzat ditu, baina ez inplikatura gisa, ezpada esandakoaren parte diren 

neurrian. Izan ere, ukatu egiten du inplikatura konbentzionalen kontzeptua, intuizioan oinarritua dela 

esanez; mitotzat du. Argudiatzen du esandakoaren parte nahiz esaldiaren modifikatzaileak direla 

halakoak. 
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hori horrela, ‘omen’ duen esaldiak aditzera emandako ziurgabetasuna ezin izan liteke 

inplikatura konbentzionala. Izan ere, ikusi dugu ez dela halako zentzugabetasunik 

sortzen ‘omen’ erabiltzean sor daitekeen ziurtasunik ezaren inplikatura ukatzean; ezaba 

daiteke. Ezin azter liteke, beraz, inplikatura konbentzional gisa. Gogoan izanda, halaber, 

oso eztabaidatua izan dela kontzeptua. 

  

Goazen, bada, elkarrizketa inplikaturetara, aukera horixe geratzen baitzaigu 

ziurtasun gabeziaren izaeraren berri emateko. 

2.5.2. Elkarrizketa inplikatura 

 

Elkarrizketa inplikaturen baitan ere beste bereizketa bat egiten du Gricek (1967a: 

37), elkarrizketa inplikatura partikularizatuak eta orokortuak bereizten ditu, kontzeptuak 

argitzean esan bezala: 

 
“Elkarrizketa inplikatura partikularizatu” esango diedan kasuak hartu ditut kontuan 

orain artean —hau da, kasuak non inplikatura bat sortzen den p egoera jakin batean 

esanez, testuinguruaren ezaugarri bereziei jarraiki (…)—. Baina badira orokortutako 

elkarrizketa inplikaturaren kasuak ere. Batzuetan, batek esan dezake hitzen forma jakin 

bat esaldi batean erabiltzeak inplikatura bat edo inplikatura mota jakin bat lekarkeela 

normalean (egoera berezirik ez dela). (Grice 1967a: 37)76 

 

 Beraz, elkarrizketa inplikatura partikularizatua testuinguru jakin bati lotua da; 

egoera jakin batean p proposizio bat esanez sortzen da, testuinguruaren ezaugarri 

berezien bidez. Orokortua, berriz, deritza esaldi bateko hitzen forma jakin bat esaldi 

batean erabiltzean, normalean (alegia, testuinguru edo egoera jakin bat gogoan izan 

gabe), inplikatura jakin bat edo mota jakin bat sortzeari.77 Lehen ekarri dugu 

elkarrizketa inplikatura baten adibide ezagun bat: bankuan lanean hasi berria den 
                                                
76 I have so far considered only cases of what I might call “particularized conversational implicature”—

that is to say, cases in which an implicature is carried by saying that p on a particular occasion in virtue 

of special features of the context (…). But there are cases of generalized conversational implicature. 

Sometimes one can say that the use of a certain form of words in an utterance would normally (in the 

absence of special circumstances) carry such-and-such an implicature or type of implicature. (Grice 

1967a: 37) 
77 Aitortzen du (Grice 1967a: 37) askotan zaila dela orokortuen adibide egokiak topatzea, erraza dela-eta 

halako inplikaturak konbentzionaltzat hartzea. 
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lagunarena. Gogoan izan aipatutako orokortuaren adibidea ere, Griceren adibide 

ezaguna: 

 

(35) “Xk emakume batekin hitzordua du gaur iluntzean” 

 

Griceren (1967a: 37) arabera, esaldi horrek, normalean, inplikatuko luke emakume hori 

ez dela Xren emaztea, ama, arreba edo, beharbada, gertuko lagun platonikoa. 

 

 Zer elkarrizketa inplikatura mota sortzen da ‘omen’ erabiltzean, partikularizatua 

ala orokortua? 

 

 ‘Omen’ duen esaldi bat hartuko dugu huts-hutsean; testuinguru jakin batean 

kokatu gabe, eta jatorrizko hiztunaren arrastorik ez duela, alegia. Esaterako, (14) 

adibidekoa: 

 

(36) “Gauzak ondo omen doaz” 

 

Esango genuke, normalean, oso erraz ondoriozta daitekeela eduki horretatik 

hiztunaren ziurgabetasuna, informazio gehiagorik gabe; hau da, ‘omen’dun esaldia 

testuingurutik kanpora dela. Ez da egoera edo testuinguru zehatzik behar inplikatura 

hori sortzeko, aski da ‘omen’dun esaldiaren edukia izatea, bestelako informaziorik gabe. 

Egia da, bestalde, eduki hori oso gertu dagoela esanahi konbentzionaletik (ikus 5.2. 

atala). Hori dela eta, ondorioztatzen dugu elkarrizketa inplikatura orokortua78 dela 

                                                
78 Eztabaidatua izan da oso elkarrizketa inplikatura orokortuaren kontzeptua, nahiz eta pragmatikari neo-

gricear batzuek hark sortutako kontzeptua garatu, eta proposamenak egin dituzten (ikus, besteak beste, 

Levinson 2000). Beste batzuek, berriz, zalantzan jarri dute kontzeptua; errelebantziazaleek, esate 

baterako. Carstonek (2002: 222-264), ‘eta’ren kasuan bederen, adierazitako proposizioaren mailan 

gauzatzen den aberastetzat du Gricek elkarrizketa inplikatura orokortutzat hartutako denbora hurrenkera. 

Egia-baldintzazko osagaitzat du Carstonek, nahiz eta pragmatikoki inferitua izan. Eta gaineratzen du 

bidea irekita uzten duela horrek inplikatura orokortutzat hartutako beste kasu batzuk berrikusteko. 

Baliteke ziurgabetasuna aztertzeko beste aukera bat izatea, errelebantziaren teoriaren baitan. Izan ere, 

aberastutako edukiak, hiztunak egindako esaldiaren eduki aberastuaren parte diren arren, ezabagarriak 

dira, aukerakoak diren neurrian; eduki erreferentzial esplizitua aberats dezakezu edo ez. 

Aukera terminologikoa dela pentsa dezake norbaitek ‘omen’ erabiltzean uler daitekeen ziurgabetasunari 

elkarrizketa inplikatura orokortua esatea edo eduki aberastua esatea; ezaugarri berak dituztela kontuan 
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‘omen’ erabiltzean sortzen den ziurtasunik ezaren edukia.79 Hain zuzen, kualitatearen 

bigarren maxima jarraituz sortua dela proposatuko dugu: “Ez esan ezer zeinarentzat ez 

duzun nahikoa frogarik”. Gure ustean, (36) esaldia eginez, testuinguru jakin bat gogoan 

izan gabe, sor liteke ziurtasunik ezaren inplikatura hori;80 orobat, esaterako, (20) 

adibidearen testuingurutik ateratako ‘omen’dun esaldia, (37), eginda: 

 

(37) “Luixik ez ementzan jun mendia” (Ahozkoa) 

 

Nahiz (23) etsenpluko ‘omen’dun esaldia esanez: 

 

(38) “Orain duela lau, bortz aste izan omen da behin, bilku ixil hori.” 

(Etchepare 1911: 23) 

 

Elkarrizketa inplikatura partikularizatua izango balitz, berriz, testuinguru 

jakinean jarriz gero soilik sortuko litzateke halako inplikatura; egoera horren ezaugarri 

berezi edo jakinen ondorioz bakarrik. Aukera zabala da, hortaz, partikularizatuen 

kasuan. Orokortuetan, ordea, egoera jakin bati lotua ez baizik eta hitz bati edo hitzen 

forma jakin bati lotua da inplikatura; eta nabarmen murrizten du horrek inplikaturen 

aukera. ‘Omen’en kasuan, aukera mugatu horien baitakotzat jotzen dugu ziurtasun 

gabezia izatearena, beste batek esandakoaren berri emateko erabiltzen den neurrian. 
                                                                                                                                          
hartuta: ez bata ez bestea da perpausaren esanahiaren parte, eta biak dira ezabagarriak. Tesiaren hasiera 

den honetan, ez daukagu bataren edo bestearen alde egiteko arrazoi edo argudiorik. Aitzitik, 5. eta 6. 

kapituluetan ikusiko dugunez, badute desberdintasun argi bat biek ‘omen’ekiko jokabideari dagokionez. 

Ikusiko dugu ‘omen’dun esaldi baten bidez eman litekeela, eta ematen dela, beste esaldi baten eduki 

aberastuen berri (5.1. atala); ez, ordea, beste esaldi baten inplikaturen berri (ikus 6.3. atala). 
79 Elkarrizketa inplikatura denez, esplikatu beharko dugu, ‘omen’i dagokionez, nola sortzen den 

inplikatura orokortu hori; haren esanahi konbentzionala, esandakoa, kooperazio printzipioa eta maximak, 

eta testuingurua kontuan hartuta, besteak beste (Griceri (1967a) jarraiki); esandakoa esan izanagatik 

sortzen baitira inplikaturak. Ikus 5.2. atala. 
80 Ricardo Etxeparek (argitaratzeko: 2-4) ere ondorioztatzen du inplikatura dela ‘omen’en erabileraren 

ondorioz sortzen den ‘dudazko ñabardura’, eta ez ‘omen’en ‘esanahi lexikoa’. Baina badirudi elkarrizketa 

inplikatura partikularizatutzat hartzen duela, zehazten ez duen arren. Izan ere, dio “omen-en erabilerak 

kontestu jakin batean ahalbidetzen duen edo errazten duen inplikatura” dela, “esanezko ebidentziarekin 

batera bestelako informazio iturburu batzu ere jokoan” direnean. Bat egiten du Zubeldia & Kortak (2007) 

proposatutakoarekin. Geronek ere elkarrizketa inplikatura partikularizatutzat hartu genuen lan hartan. 

Ikus, berebat, Zubeldia (argitaratzeko). 
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2.6. Testuingurua, hiztunaren asmoa argituz 

 

Ikusi dugu, beraz, ‘omen’i sarritan egotzi izan zaion ziurtasunik ezaren edukia ez 

dela ‘omen’ duen perpausaren esanahiaren parte, ez baita beti agertzen. Ezta ‘omen’ 

duen esaldiaren bidez hiztunak esandakoa ere; eduki erreferentzial esplizitua ez baita 

ezabagarria, eta ziurgabetasuna bai. Inplikatura dela ondorioztatu dugu, hortaz; eta, 

zehazkiago, elkarrizketa inplikatura orokortua, testuinguru jakin bat gogoan izan gabe 

sor daitekeen inplikatura dela iritzita. Egin kontu ‘sor litekeen’ inplikatura dela esan 

dugula, eta ez ‘sortzen dena’. Izan ere, testuinguru jakinik kontuan hartu gabe sortu ahal 

izateak ez du esan nahi beti sortu beharra daukanik, edo beti sortzen denik. 

 

Hurrengo kapituluetan sartuko gara zehaztapen gehiagotan, baina aurreratuko 

dugu ‘omen’dun esaldia egiten duen hiztunak besteren batek esandakoaren berri ematen 

duela, gure proposamenaren arabera. Eta hortik sor litekeen inplikatura da hiztunak ez 

duela ziurtasunik horren egiaz. Besterik da, ordea, gero, testuingurua kontuan hartuta, 

esaldi horrek har dezakeen norabidea, esaldi horren nondik norakoa; edo, hobeto 

esanda, hiztunak esaldi horri erants diezaiokeena. 

 

 Lehentxeago ekarritako (36) esaldiari dagokionez, bere testuinguruan jarrita 

(ikus (14) adibidea), argitzen da hiztuna ez datorrela bat jatorrizko hiztunak 

esandakoarekin, ‘Bada, gauzak ez doaz ondo’ eransten baitio ‘omen’dun esaldiari. 

Hortaz, kasu horretan, sor bazitekeen ere, ez da gauzatu ziurtasunik ezaren elkarrizketa 

inplikatura orokortua. (37) esaldia testuinguruan jarrita, berriz, argitzen da hiztuna bat 

datorrela besteak esandakoarekin, ‘Luixik eztek jun’ eta ‘bazekiat Luixik eztala mendia 

jun’ baitio. Berebat (38) esaldiaren kasuan, hiztunak onartu egiten du bilkura izan zela. 

Horixe bera erakusten dute 2.3. atalean bildutako adibideek ere, ez dute 

ziurgabetasunaren arrastorik. Ikuskizun geratzen da, beraz, kasu bakoitzean inplikatura 

hori gauzatu den edo ez ebaztea; informazio gehiago behar da hori jakiteko, 

testuingurua. 

 

 Testuinguruan argitzen da, izan ere, argitzen denetan, hala hizkuntz 

testuinguruaren bidez (kotestua nahiz diskurtso osoa) nola hizkuntzaz kanpoko 
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testuinguruaren bidez, zer bide egin duen hiztunak ‘omen’ duen esaldia erabiltzean, zein 

den hiztunaren balizko jarrera besteak esandakoaren gainean; ziurtasuna adierazten 

duen, ziurtasunik eza, edo bat ere ez. (36)ren kasuan, jo zezakeen ez onartzera bezala 

erabat onartzera; baita ziurgabetasuna adieraztera ere. Bere horretan utz zezakeen, 

berebat, ez batera ez bestera lerratu gabe. Esate baterako, hurrengo adibidean horrelaxe 

bukatzen du kazetariak berria, ‘omen’ duen esaldi batekin: 

 

(39) “Hormatik hartu eta besapean eraman omen du lapurrak.” (Berria, 2006-

02-16: 38) 

 

Izan ere, ez da nahitaezkoa hiztunak bere jarrera aditzera ematea, hautu bat 

besterik ez da. Aditzera ematen duenetan, batzuetan, esplizituki argitzen da, kotestuan 

edo hizkuntz testuinguruan. Beste batzuetan, berriz, inferentziaz ondorioztatzen da zer 

bide hartu duen, testuinguru jakinean sortutako elkarrizketa inplikatura partikularizatuak 

ulertuta; honako hauek kontuan hartuz: nor den jatorrizko hiztuna eta nor hiztuna, 

hiztunaren asmoak nahiz jatorrizko hiztunarenak igartzea, horien usteak, hiztunak 

jatorrizko hiztunari buruz dituen usteak, egoera edo testuingurua… Idatzizko 

erregistroan, askotan, komenigarria izaten da testuinguruan argitzea zer den hiztunaren 

asmoa, gauzak inplikaturen bidez aditzera emateak gaizki ulertuak sor baititzake 

zenbaitetan; ez baitago ahozkoan dagoen doinurik eta kenurik. Batzuetan, berehala 

erabakiko da zer den hiztunak esandakoa; beste batzuetan, berriz, beste elementu 

batzuek lagunduko digute hori mugatzen. 

 

Halere, esan gabe doa, horri dagokionez, ez duela ezer bitxirik ‘omen’en kasuak; 

gainerako esaldiekin gertatzen dena gertatzen da ‘omen’dun esaldiekin, edozein 

esaldirekin inplikaturak sor litezkeen bezala sor daitezke ‘omen’dun esaldi batekin. 

Baina aukera bat besterik ez da, inplikatura bidez komunikatzen den guztia bezala. 

 

Iduri du nolabaiteko duda-muda sortzen duela ‘omen’en izaera edo ezaugarri 

zehaztugabe horrek. Hala, gaude hiztunaren jarrerarekin ‘osatu’ nahi izan dutela 

‘omen’en esanahia, berez hori bere lekua ez denean. ‘Omen’dun esaldi ‘gordinak’ edo 

‘isolatuak’ ez du halako edukirik bere esanahiaren baitan. ‘Omen’en esanahiak ez du 

kodetzen hiztunak beste batek esandakoarekiko duen jarrera, hiztunak besteren batek 

esandakoaren berri ematea soilik biltzen du, 5. kapituluan ikusiko dugunez. Esatearen 
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pean geratzen dela dirudi, eta ez izatearen pean; bere esanahiz ez da erabakitzen zer 

bide hartu duen. Esanahiari dagokion bezainbatean, ‘zintzilik’ geratzen da hiztunaren 

jarrerari dagokionez, neutroa da. 

 

Gaude, hiztunak hartzen duen norabide horretan, garrantzi berezia duela 

jatorrizko hiztunaren fidagarritasunak edo sinesgarritasunak, edo baduela zeresana, 

behintzat. Baliteke jatorrizko hiztuna ezagutzea, jakitun izatea ez dela batere fidatzekoa 

lagun hori (ez delako oso sinesgarria, edo lehen ere ziria sartua delako behin baino 

gehiagotan), eta, ondorioz, ez sinestea hark esandakoa. Berebat alderantzizkoa; alegia, 

fidagarria izatea guztiz, eta erabat sinesgarria egitea hark esandakoa. Hortaz, esango 

genuke pragmatikoki inferi daitezkeela konpromiso mailak, beste pertsonaren 

fidagarritasunaren asuntzioetan oinarrituta, Ifantidouri (2001: 176-177) jarraiki. Zenbat 

eta handiagoa izan jatorrizko hiztunaren sinesgarritasuna, orduan eta sinesgarriagoa 

izango zaio hiztunari hark esandakoa.81 

 

‘Omen’ darabilgu geronek hauteman ez, eta beste norbaitek kontatu digunaren 

berri emateko. Eta ikusi dugu ziurtasunik ezarekin lotzen dutela batzuek horregatik; 

geuk hautemana ez denez, egiaztatu gabe-edo dugulako besteak emandako informazioa. 

Aitzitik, ez daukagu zertan zalantzan jarri geuk hautemana ez den guztia, bai bailiteke 

iturri oso fidagarrietatik jasotako informazioa geure egitea, sinesgarritasun bete-betea 

ematen diogulako jatorrizko hiztunari. Eta erakutsi dugu, halako kasuetan, ez duela 

lekurik ziurtasunik ezak, ez bada ‘omen’dun perpausaren esanahi horren ondorioz sor 

litekeen, baina sortu beharrik ez duen, elkarrizketa inplikatura orokortu gisa, ‘omen’ 

partikula erabiltzeari lotuta. 

 

Gauza bera gertatzen da tautologia eta egia analitiko argien kasuan. Adibide 

bana bilduko dugu. Eman dezagun (40) esaldia eginez erantzun diola Israelgo lehen 

ministro Benjamin Netanyahuk kazetariari, Palestinan hildako milaka lagunen gainean 

galdetuta: 

 

(40) “Gerra gerra da” 

 

                                                
81 Ikus, halaber, 7.2. atala. 
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Demagun honakoa idatzi duela kazetariak egunkarian, tautologikoa den esaldi hori 

‘omen’en bidez emanda: 

 

(41) “Gerra gerra omen da” 

 

Tautologiak egiazkoak dira interpretazio guztietan; beraz, zer adierazten ari da kazetaria 

esaldi hori ‘omen’en bidez ekartzean? Ziurgabetasuna ez behintzat, baizik eta besteren 

batek esana dela gerra gerra dela; kasu honetan, Netanyahuk. Eta zertarako dakar 

‘omen’en bidez? Seguru asko hainbat elkarrizketa inplikatura partikularizatu aditzera 

emateko, ministroaren jarduna kritikatuz. Esate baterako, 

 

(42) HORI DA HORI ODOLA! 

 

edo 

 

(43) HANDIENAK ENTZUTEKO GAUDE ORAINDIK! 

 

Kazetariak, Netanyahuk esandakoa ‘omen’en bidez ekartzean, bat egiten du 

tautologiarekin; alegia, gerra gerra izatearekin. Ados dago horrekin; ez, ordea, 

ministroak hori esanez aditzera emandako inplikaturekin. Esate baterako: 

 

(44) ZER EGINGO ZAIO 

 

(45) HORRELAKOA DA POLITIKA 

 

 Eman dezagun orain egia analitikoen ohiko adibide bat: 

 

(46) Ezkondu gabeko pertsonak ezkongabeak dira 

 

Eta ikus dezagun sar daitekeen ‘omen’ perpaus horretan: 

 

(47) Ezkondu gabeko pertsonak ezkongabeak omen dira 
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Gauza bera gertatzen da hor ere. Egiazkoak dira analitikoak diren perpausak, euren 

hitzen esanahia dela eta. Beraz, ezin esan ziurgabetasuna adieraziko litzatekeenik 

‘omen’dun (47) perpausaren esaldi bat egitean, baizik eta besteren batek esana dela. Eta, 

hori esanez, hainbat elkarrizketa inplikatura partikularizatu aditzera emango litzateke. 
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2.7. Ziurtasunik eza: esanahia vs. inplikatura 

 

 Kapituluaren hasieran ikusi dugu ‘omen’en esanahiari egozten diotela 

Euskaltzaindiak (1987, 1993) eta beste hiztegigile eta gramatikari batzuek 

ziurgabetasunik ezaren edukia. Argudiatu dugu, dena dela, ziurtasunik eza ezin izan 

litekeela ‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte, ezta ‘omen’dun esaldiaren eduki 

erreferentzial esplizituaren parte ere. Zergatik lotzen dute, orduan, ziurtasun gabezia 

‘omen’en esanahiarekin?82 

 

 Aurreratu dugu lehen ere zein den ‘omen’en esanahia: besteren batek 

esandakoaren berri ematen du hiztunak ‘omen’ erabiliz. Eta erraza da hortik hiztunak 

hark esandakoaren gainean duen ziurgabetasuna ondorioztatzea: besteren bati 

entzundakoa denez, eta entzundakoaren egia kontingentea denean (alegia, egiazkoa edo 

faltsua izan litekeena), ziurtasun gabezia izan dezake hiztunak. Ez dago egoera jakin bat 

gogoan izan beharrik lotura hori egiteko, aski da ‘omen’ partikula eta haren esanahia 

izatea. Hala, elkarrizketa inplikatura orokortutzat hartu dugu eduki hori, eta erakutsi 

‘omen’en erabilera batzuetan soilik gauzatzen dela. 

 

Hain zuzen, gaude ‘omen’dun esaldi batzuek aditzera ematen duten eduki hori 

orokortu, eta ‘omen’dun perpausen esanahi bihurtu dutela hainbat gramatikari eta 

hiztegigilek, ‘omen’dun esaldia testuingururik gabe hartzearen ondorioz; hots, 

esanahiaren eta elkarrizketa inplikatura orokortuaren arteko bereizketa aintzat ez 

hartzearen ondorioz. Hala hartuta, inplikatura hori uler liteke; alabaina, ‘omen’dun 

esaldi bat testuinguruan kokatuta, bestelakoak dira kontuak, kapitulu honetan zehar 

ikusi dugun bezala. 

 

                                                
82 Badirudi ez dela euskaraz bakarrik gertatzen hori. Esaterako, Mortelmansek (2000) dio alemanierako 

‘müssen’ eta ‘sollen’ ebidentzialak ere ziurtasun neurriarekin lotu izan direla. ‘Müssen’ inferentziala 

ziurtasun handiarekin; ‘sollen’ aipamenenezkoa (edo quotativea), berriz, konpromiso txikiarekin, 

zalantzarekin edo eszeptizismoarekin. Baina bestelakoa erakusten dute corpuseko adibideek, haren ustez; 

‘müssen’ek ez dauka konpromiso handia adierazi beharrik, eta ‘sollen’ interpreta daiteke modu 

positiboagoan. Ziurtasun neurriak testuingurutik sortzen direla gaineratzen du. 
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Itzul gaitezen hasierako adibidera, kapitulu honetan argudiatutakoaren ondoren, 

eta ikus dezagun zertan ziren Aroia eta Nagore. Galdetu dugu zer adierazi nahi ote zuen 

Aroiak (2) esaldia eginda, 

 

(2) “Eguraldi ederra egingo omen du bihar” 

 

eta zer ulertu ote duen Nagorek. Honako testuingurua eman dugu hasiera-hasieran: 

Aroiak larunbatero entzuten dio Pello Zabalari eguraldi iragarpena. Bera akordatzen 

dela, behintzat, ez du hutsegite handirik egin sekula Zabalak. Txindoki aldean mendi 

buelta bat egitekotan geratu ziren iganderako bi lagunak, eguraldi ona bazen. Gaur, 

azaroak 14, larunbata, honakoa entzun dio Aroiak Pello Zabalari: 

 

(1) “Eguraldi espeziala izango da bihar” 

 

Arratsaldean, telefonoz hitz egin dute bi adiskideek, eta (2) esan dio Aroiak Nagoreri. 

Hainbat aukera eman ditugu han, baina gure intuizioek esaten digute (4) proposizioa, 

behintzat, ez duela adierazi Aroiak esaldi hori eginda: 

 

(4)  ESAN DUTE EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 15EAN, BAINA 

EZ NAGO ZIUR 

 

Testuinguru horretan, ez dago ziurgabetasunaren inplikaturarik, ezabagarritasun 

inplizituaren testari jarraiki. Normala da, (2) esaldia testuingururik gabe hartuta, 

inplikatura orokortu hori sortu dela uste izatea, baina bere testuinguruan jarrita, argi 

dago ez dela sortu halakorik. 2.4. azpiatalean ikusi dugu esplizituki ezaba daitekeela 

ziurgabetasunaren edukia. Orain hizpide dugun adibidean, testuinguruaren bidez 

ezabatzen da, inplizituki, ziurgabetasunaren balizko elkarrizketa inplikatura orokortua. 

 

Aroiaren esaldian ez dugu ziurtasunik ezaren aztarnarik sumatzen, eta 

komunikazio-egoera normala da erabat.83 Perpaus ‘omen’dunen esanahiak ziurtasunik 
                                                
83 Gerta liteke justu kontrakoa ere; hau da, Aroia ez batere fidatzea Pello Zabalaren eguraldi 

iragarpenarekin, Nagore horren jakitun izatea, eta bestelako inplikatura bat ulertzea; kontrakoa, hain 

zuzen:  
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eza adieraziko balu nahitaez, (48) esango zukeen, apika, Aroiak (2)ren ordez, euskal 

hiztun gisa: 

 

(48) “Eguraldi ederra egingo du bihar” 

 

Nolanahi ere, (2)k aditzera eman dezakeen ziurgabetasun neurri bera adierazten 

du (48)k, gure ustez, etorkizun gertagarri edo kontingente baten egiari lotzen zaion 

ziurtasun neurri bera; ez gutxiago, ez gehiago. Gaude Aroiak, (2) dioenean, ez duela 

Pello Zabalaren iragarpenari buruzko ziurgabetasunik, baina hari dion begiruneagatik 

eta leial izatea gustatzen zaionez, garbi utzi nahi du jatorrizko hiztuna ez dela bera, 

baizik eta Zabala; hark esana izateak ematen dion indarrarekin. 

 

Bazitekeen (2) esaldiak ziurgabetasunaren elkarrizketa inplikatura orokortua 

aditzera ematea, huts-hutsean hartuta. Baina jarri diogun testuinguruan, ez da sortzen 

halako inplikaturarik. 

 

Arakatutako hainbat adibidek ere erakusten dute, ikusi bezala, hiztunak erabili 

ohi duela ‘omen’ jatorrizko hiztunak esandakoaz oso ziur egonagatik. Zuhurtasunarekin 

edo leialtasunarekin lotzen dugu ‘omen’en erabilera halakoetan. Hiztunak, seguru egon 

arren, garbi utzi nahi du beste batengandik jasotako informazioa ematen ari dela; bere 

begiz ikusi edo bizi izan ez duelako, edo, bizi izan arren, ez zelako bere buruaren jabe 

une horretan. Esaterako, konorterik gabeko egoeran zegoelako, edo mozkortuta, nahiz 

txikia zenean gertatua delako.84 

 

 Oraindik gehiago esango genuke, gainera; azkenean kosta egiten da benetan 

ziurtasunik eza inplikatzen duen ‘omen’dun esaldi baten adibideren bat topatzea. Esku 

artean izandako corpusean, behinik behin, erabateko ziurtasunaren adibideak agertzen 

dira gehiena. Horrek ez du baliogabetzen, dena dela, ziurgabetasuna elkarrizketa 

inplikatura orokortua izateko aukera; inplikatura izaki, ez baitauka beti sortu beharrik. 

                                                                                                                                          
(i) “Bihar eguraldi kaskarra egingo du; hortaz, ez gara mendira joango” 

84 Horietan ere balia dezake ‘omen’ hiztunak, egoera horretan zegoeneko gertaerak kontatzeko. Ametsak, 

ordea, lehenbiziko pertsonan kontatzen ditugu euskaraz; gure buruaren jabe gara, nolabait, ametsetan. 

Izan ere, Aikhenvaldek (2004a: 344-347) dioenez, kultura batzuetan, lehenengo eskukoa ez den 

ebidentziala edo berri ematekoa (reportative) erabiltzen du hiztunak norbere ametsak kontatzeko. 
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Laburtuz, gure azterketaren arabera, hiztunak besteak emandako informazioaren 

gainean duen ziurtasunik eza ez da esaldi ‘omen’dunen eduki erreferentzial 

esplizituaren parte, baizik eta ‘omen’ duen esaldia eginez aditzera eman daitekeen 

elkarrizketa inplikatura. Ondorio horixe bera ateratzen du Fallerrek (2002: 23) ere, 

cuzco kitxuako85 ‘-si’ berri emateko86 atzizkia aztergai duela: 

 
[‘-si’k] Ez du kodetzen hiztunak uste duen edo ez txertatutako proposizioa egiazkoa edo 

posibilitatea den. Adieraz daiteke ziurtasun maila bat, beste markatzaile batzuk erabiliz, 

edo testuinguruaren bidez inplikatuz, baina ez du ‘-si’k kodetzen.87 

 

Berebat Schennerrek (2008a: 555), alemanierako ‘sollen’ berri ematekoa 

aztertuta:88 

 
(…) nahiz eta ‘sollenREP’ bateragarria den hiztunaren eszeptizismoarekin, praktikan oso 

arraroa da erabilera hori (…). Gainera, esplizituki markatu ohi da hiztunaren 

eszeptizismoa.  

Ondorioztatzen dugu ‘sollenREP’ak ez duela lexikalki kodetzen hiztunaren zalantza. 

Eragin pragmatikoak dira eszeptismo ñabardurak.89 

 

 

                                                
85 Peruko Cuzco departamenduan hitz egiten den hizkuntza da (Faller 2002: 11). 
86 Hiru kontzeptu agertzen dira etengabe informazio-iturria adierazten duten elementuak aztertzen 

dituzten lanetan: ‘report’, ‘reported’ eta ‘report(at)ive’. ‘Berri emate’, ‘ekarritako’ eta ‘berri emateko’ 

erabiliko ditugu guk, hurrenez hurren. Horien ondoan, honako beste hauek ere agertuko zaizkigu: 

‘hearsay’ (‘zurrumurru’ esango diogu), ‘quotative’ (‘aipamenezko’ gisa itzuli dugu) eta mediative 

(‘bitarteko’ gisa emango genuke). Izen horiek guztiak darabiltzate aztertzaileek ‘omen’en gisako 

elementuei erreferentzia egiteko. 
87 It does not encode whether or not the speaker believes the embedded proposition to be true or a 

possibility. A degree of certainty can be expressed by using additional markers, or be implied by the 

context, but it is not encoded by -si. (Faller 2002: 23) 
88 Nolanahi ere, beste hizkuntza batzuetan, hiztunaren ziurtasunarekin lotzen dira, itxura denez, ‘omen’en 

tankerako esanahia duten elementuak; hala nola bulgarieraz (Izvorski 1997) eta tibeteraz (Garrett 2001).  
89 (…) while sollenREP is compatible with speaker skepticism, this usage is in practice very rare (…). In 

addition, the speaker’s skepticism is usually explicitly marked. 

We conclude that sollenREP does not lexically encode speaker doubt. Skeptic overtones are pragmatic 

effects. (Schenner 2008a: 555) 
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2.8. Laburpena 

 

Kapitulu honetan argudiatu nahi izan dugu hainbat gramatikari eta hiztegigilek 

‘omen’en esanahiari egotzi dioten hiztunaren ziurgabetasunaren edukia ez dela 

‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte, baizik eta ‘omen’ duen esaldia egitean sor 

litekeen elkarrizketa inplikatura orokortua. Izan ere, nahiz eta, adibide batzuetan, 

ziurgabetasuna inplikatzen duen hiztunak ‘omen’ erabiliz, beste hainbatetan erabateko 

ziurtasuna ematen du aditzera. Batzuetan, erabateko ziurtasuna du gauzak besteak 

kontatu bezala gertatu direla; beste batzuetan, berriz, guztiz ziur dago ez direla hala. 

Ezin esan liteke, beraz, ‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte denik ziurtasun 

gabezia. Aukera hori baztertuta, ezabagarritasun testa baliatuz, aztertu dugu izan ote 

litekeen ‘omen’ duen esaldiaren eduki erreferentzial esplizituaren parte. Testak erakutsi 

digu ezaba daitekeela ziurtasunik ezaren edukia. Beraz, ezin izan liteke esandakoaren 

baitako ere; inplikatura izan beharra dauka. Azkenik, zer inplikatura mota den zehaztu 

dugu: ez konbentzionala, ez elkarrizketa inplikatura partikularizatua, ezpada orokortua. 

Inplikatura orokortua, ‘omen’ erabiliz, testuinguru jakinik gogoan izan gabe sor 

baitaiteke; baina ezabagarria baita, aldi berean. Horrek azalduko luke batzuetan 

agertzea, beste batzuetan ez. 

 

 Ondorio nagusia da, beraz, ziurtasunik eza ez dela ‘omen’dun perpausaren 

esanahiaren parte, baizik eta ‘omen’dun esaldia eginez sor daitekeen inplikatura. 

Ziurtasunik eza baztertu dugu, hortaz, ‘omen’dun perpausaren esanahiaren balizko zati 

gisa, baita eduki erreferentzial esplizituaren zati gisa ere. Baina ziurgabetasuna ez bada 

‘omen’dun perpausaren esanahia, zer da haren esanahia? Eta ez bada ‘omen’dun 

esaldiaren bidez adierazten denaren parte, zer da ‘omen’dun esaldiaren bidez adierazten 

dena? Galdera horiei erantzuteko saioa izango da ondoko kapituluetakoa. Aurreratu 

dugu beste batek esandakoaren berri ematen duela hiztunak ‘omen’dun esaldia eginez. 

Gaur egun arte ‘omen’en gainean esandakoen arteko (b) ezaugarria baztertuta, (a) 

izango dugu, beraz, langai. Ikusiko dugu hainbat gauza zehaztu beharra dagoela. 

Batetik, kontzeptuak: zer esaten da ‘omen’dun esaldi bat egiten denean? Zer adierazten 

da? Eta zer ematen aditzera? Bestetik: zer adierazten du hiztunak ‘omen’dun esaldi bat 

egiten duenean, ‘omen’ik gabeko esaldiaren bidez adieraziko lukeen gauza bera ala 
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beste zerbait? Azken horrekin hasiko gara, galdera hori izango da hurrengo bi 

kapituluen ardatz; eta hor ateratako ondorioen laguntzaz erantzungo diegu beste 

galderei, 5. kapituluan. 



   

 



       

 

 
 

 

3_________________ 
       

PROPOSIZIO-EDUKIARI EKARPENA EGITEA (I)
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3.0. Sarrera 

 

Aurreko kapituluan ikusi dugu ‘omen’i askotan egotzi izan zaion ziurtasunik 

ezaren edukia ez dela haren esanahiaren parte, ezta ‘omen’dun esaldiaren eduki 

erreferentzial esplizituaren parte ere, baizik eta ‘omen’dun esaldia eginez hiztunak 

aditzera eman dezakeen elkarrizketa inplikatura orokortua. Orain ikusiko dugu zer den 

‘omen’dun esaldiaren eduki literala, ziurtasunik eza ez bada. Bi kapitulutan banatu dugu 

egiteko hori. 

 

Aurreratu dugu beste batek esandakoaren berri ematen duela hiztunak 

‘omen’dun esaldia eginez. Hortaz, orain artean ‘omen’en gainean esandako horretatik 

(a) ezaugarria izango dugu aztergai kapitulu honetan: hiztunak adierazten/aditzera 

ematen duen proposizioa besteren batek esana dela ematen du aditzera/adierazten du 

‘omen’ek, ezaugarri horren arabera. Hainbat gauza argitu eta zehaztu beharra dago 

ezaugarri horri dagokionez, bereizketa batzuk eginez. Ondorengo bi kapituluetan, 

horietako bati helduko diogu; alegia, erabakiko dugu zer adierazten duen hiztunak 

‘omen’dun esaldi bat egiten duenean, ‘omen’ik gabeko esaldiaren bidez adieraziko 

lukeen gauza bera edo beste zerbait. Hizketa-ekintzen teoriako galdera nagusi bat 

islatzen du horrek: zeri egiten dio ekarpena elementu batek, proposizio-edukiari edo 

ilokuzio-indarrari? Galdera horri erantzutea izango da zeregin nagusia segidako bi 

kapituluetan. ‘Omen’ek ilokuzio-indarrari ekarpena egingo balio, proposizio bera 

adieraziko lukete ‘omen’ik gabeko esaldiak eta ‘omen’dunak, ilokuzio-indar 

desberdinarekin. Proposizio-edukiari ekarpena egingo balio, berriz, proposizio bana 

adieraziko lukete bi esaldi horiek, ilokuzio-indar berarekin. 

 

Lehenbizi, ilokuzio-indarrari ekarpena egitearen aukera izango dugu aztergai, 

cuzco kitxuako ‘-si’ enklitikoa, ‘omen’en tankerako elementua, aztertzeko Fallerrek 

(2002) egiten duen proposamena ekarriz. Ikusiko dugu herren batzuk dituela aztermodu 

horrek; eta, hala, zalantzan jarriko dugu eman ote litekeen ‘omen’en berri ilokuzio-

indarrari ekarpena egiten dion gisan aztertuta. 

 



90   ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa  

 

Dena dela, badira zalantza horiek argitu eta ‘omen’ nola aztertu erabakitzen 

lagun diezaguketen tresnak. Hainbat test proposatu izan dira erabakitzeko zeri egiten 

dion ekarpena elementu batek, proposizio-edukiari ala ilokuzio-indarrari. Horietako bi 

bilduko ditugu gure azterketara; hain zuzen, errelebanteenak direnak kontu hori 

ebazteko: adostasun/desadostasun testa eta eragin eremuaren testa. Lehenbizikoa izango 

dugu aztergai kapitulu honetan, eta hurrengoan landuko bestea. Adostasun/desadostasun 

testaren arabera, elementu bat zalantzan jar badaiteke nahiz onar/uka badaiteke, 

proposizio-edukiari ekarpena egiten dion seinale, bestela ez lioke ekarpenik egingo. 

Ikusiko dugu, gure intuizioaren arabera, jar daitekeela zalantzan, nahiz onar/uka 

litekeela besteren batek esana dela dena delakoa. Nolanahi ere, galdeketa bat egin diegu 

euskal hiztunei, test hori gauzatu eta intuizio horiekin bat datozen ikusteko. Baina 

ukatzea onartzen ote duten ikustera mugatu gara. Eta emaitzek erakusten dute, oro har, 

hiztunek joera dutela onartzeko dena delakoa besteren batek esana dela ukatzea. Beraz, 

proposizio-edukiari egiten dio ekarpena ‘omen’ek test horren arabera; esan beharko 

genuke desberdinak direla ‘omen’dun esaldi baten egia-baldintzak eta esaldi berak 

‘omen’ik gabe lituzkeenak. 
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3.1. Hizketa-ekintzen teoria: ezaugarri nagusiak 

 

Bidea urratzen hasi aurretik, hizketa-ekintzen teoriaren ezaugarri nagusiak 

bilduko ditugu, horietako batzuk hartuko baititugu hizpide hemendik aurrerakoan. 

 

Aurreratu dugu sarreran zein den Searlek (1969) garatutako hizketa-ekintzen 

teoriako bereizketa nagusietakoa. Hain zuzen, hizketa-ekintza orotan, bi osagai 

bereizten dira ilokuzio-ekintza gisa: ilokuzio-indarra (F) edo hizketa-ekintzarekin zer 

egiten den (baietsi, hitz eman, eskatu, zigortu, iradoki, ziurtatu, galdetu, zin egin eta 

abar), batetik; eta proposizio-edukia (p), bestetik. Eta, hala, bi osagai horiei dagozkien 

adierazle motak bereizten ditu Searlek (1969: 30) perpausaren egitura sintaktikoan: 

proposizio-edukiaren adierazleak eta ilokuzio-indarraren adierazleak. Ilokuzio-

indarraren adierazleak erakusten du nola hartu behar den proposizioa; beste hitz 

batzuetan esanda, zer ilokuzio-indar duen esaldiak edo zer ilokuzio-ekintza egiten ari 

den hiztuna perpaus baten esaldi baten bidez. Aditz-modua, hitzen hurrenkera, doinua 

eta azentua dira ilokuzio-indarraren adierazle batzuk. Proposizio-edukiaren adierazleak, 

berriz, proposizio-edukia mugatzen duten elementuak dira, edukia osatzen dutenak. 

Hala, proposizio-eduki bera izan dezakete ilokuzio-indar desberdina duten esaldiek. 

Esaterako, Eñautek esandako (1) esaldiak 

 

(1) “Joango naiz” 

 

eta Izarok esandakoek 

 

(2) “Eñaut etorriko da” 

 

(3) “Eñaut, etor zaitez!” 

 

(4) “Eñaut etorriko al da?” 

 

proposizio-eduki bera dute; alegia, 
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 EÑAUT ETORRI, 

 

baina ilokuzio-indar desberdina. (1)ek promesa, esaterako; (2)k baiespena, adibidez; 

(3)k erregua, eman dezagun eta (4)k galdera. 

 

‘Eñaut’ izenak, ‘etor’ aditzoinak eta ‘pro’ izenordain isilak proposizio-edukiari 

egiten diote ekarpena; aditz jokatuari dagozkion morfemak, ‘al’ partikula, doinua eta 

bere zeinu grafikoak, berriz, ilokuzio-indarra markatzeko bitartekoak dira. 

 

Ilokuzio-indarra konplexua da, sei osagaik osatua. Honako osagai hauetan bana 

daiteke ilokuzio-indar bakoitza Vandervekenen (1990: 103-136) arabera: ilokuzio-

xedea, ilokuzio-xedea gauzatzeko modua, proposizio-edukiaren baldintzak, prestatze-

baldintzak, zintzotasun-baldintzak eta energia neurria. Ilokuzio-xedea, zintzotasun- 

baldintzak eta prestatze-baldintzak hizpide hartuko baititugu lanean zehar, ikus 

dezagun, labur bada ere, zertan datzan bakoitza. 

 

• Ilokuzio-xedea 

 

 Hauxe da ilokuzio-indarraren osagai nagusia, ilokuzio-xedeak mugatzen baitu 

esaldi bakoitzaren arrakasta-baldintza90 nagusia edo funtsezkoa. Gainera, ilokuzio-

indarra duten esaldien egokitze-norabidea mugatzen du. Hiztunak beti eraren batean 

lotzen ditu proposizio-edukia eta mundua, eta horrek erakutsiko digu zein den 

hizkuntzaren eta munduaren arteko egokitze-norabidea. Esaterako, baiespenek hitzetatik 

mundurako egokitze-norabidea dute, hitzak egokitu nahiz aldatu egin behar dira 

mundua zehatz errepresentatzeko. Eskaerek, berriz, mundutik hitzetarakoa, entzuleak 

eskaera bete behar du, munduak hitzekin bat egingo badu. 

 

 Bost ilokuzio-xede, eta bost bakarrik, daudela dio Searlek (1975): 

 

- Baierako xedea: gauza-egoera bat errealtzat errepresentatzean datza. 

Halakoak dira, adibidez, baiespenak eta deskripzioak; esaterako: “Bukatu du 

lana”. 

                                                
90 Aurreraxeago hartuko dugu mintzagai, atal honetan bertan. 
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- Konpromisozko xedea: etorkizuneko ekintza batekiko hiztunak duen 

konpromisoan datza. Promesak dira adibide garbienak: “Bukatuko dut lana 

biharko”. 

 

- Zuzentzeko xedea: entzuleak zerbait egin dezan saiatzean datza. Aginduak 

eta eskaerak, esaterako: “Buka ezazu lana biharko, mesedez”. 

 

- Agerbidezko xedea: gauza-egoera bat sortzen duen ekintza egitean datza, 

norbera ekintza hori egitean errepresentatzearen bitartez. Performatiboa izan 

ohi da. Adibidez: “Honen bitartez, zin egiten dut biharko bukatuko dudala 

lana”. 

 

- Adierazteko xedea: hiztunaren gauza-egoera bati buruzko proposizio-jarrerak 

adieraztean datza. Nahi edo desio bat adieraztea, esate baterako: “Pozten nau 

lana bukatu izanak”. 

 

• Prestatze-baldintzak 

 

 Hiztun batek, ilokuzio-ekintza bat egiten saiatzen denero, aurresuposatzen (edo 

emantzat hartzen) du zenbait proposizio egiazkoak direla bere esaldiaren testuinguruan. 

Eta nahiz eta balitekeen, kasu batzuetan, hizketa-ekintza bat egiteak arrakasta izatea,  

aurresuposatutako proposizio horiek faltsuak izanagatik, ilokuzio-ekintza hori egitea 

akastuna izango da testuinguru horietan. 

 

Ilokuzio-xedeak mugatzen ditu prestatze-baldintza batzuk; beste batzuk ez, 

ordea. Esate baterako, konpromisozko ilokuzio-indar orok hiztuna ekintza bat egiteko 

gauza delako prestatze-baldintza du. Adibidez, hiztunak ezin du zerbait egiteko 

konpromisorik hartu hori egiteko gai dela aurresuposatu ezean. Haatik, konpromisozko 

beste indar batzuek prestatze-baldintza bereziak dituzte; esaterako, hitz ematearen 

ilokuzio-indarrak proposizio-edukiak errepresentatutako etorkizuneko ekintza 

entzulearentzat ona izatearena. 
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• Zintzotasun-baldintzak 

 

 Hiztunek gogo-egoerak adierazten dituzte proposizio-edukiak errepresentatzen 

dituen gauza-egoerei buruz. Hiztunak adieraz dezake berak ez duen gogo-egoera bat, eta 

horregatik dituzte ilokuzio-ekintzek zintzotasun-baldintzak. Ilokuzio-ekintza bat zintzoa 

da hiztunak baduenean adierazten ari den gogo-egoera, ekintza hori egitean; bestela, ez 

da zintzoa. Ilokuzio-indarren berezko ezaugarriak dira zintzotasun-baldintzak. 

 

Ilokuzio-xedeak mugatzen ditu zintzotasun-baldintza batzuk. Esate baterako, 

baierako ilokuzio-indar guztiek hiztunak proposizio-edukia uste izatearen zintzotasun-

baldintza dute. Aldiz, hiztuna proposizio-edukiak errepresentatutako gauza-egoera 

izateaz harro egotearen zintzotasun-baldintza berezia da, harropuzkerietan ibiltzearen 

ilokuzio-indarrari dagokion zintzotasun-baldintza; baierako xedeak ezarritako 

zintzotasun-baldintzaz gain duena. 

 

Ilokuzio-indarraren sei osagaiak ez dira askeak, ikusi dugun bezala, era bateko 

osagaiek beste era batekoak muga baititzakete; esaterako, ilokuzio-xede batzuek 

zintzotasun-baldintzak mugatzen dituzte. Edo gauzatzeko modu eta zintzotasun-

baldintza batzuek prestatze-baldintzak. 

 

Aurkeztu ditugu ilokuzio-ekintza baten ilokuzio-indarraren ezaugarriak. Baina, 

horiez gain, garrantzitsuak dira, berebat, arrakasta- eta asetze-baldintzak. Ilokuzio-

indarraren osagaiek eta proposizio-edukiak mugatzen dituzte baldintza horiek. Eta 

baldintza horiek, era berean, hizketa-ekintzen hizkuntz helburuak mugatzen dituzte, 

hizkuntza naturalen erabilera testuinguruetan (Vanderveken 1990: 26-29). 

 

• Arrakasta- eta asetze-baldintzak 

 

Ikusi berri dugu F ilokuzio-indar oro sei osagaitan bana daitekeela, eta horietako 

bakoitzak arrakasta-baldintza berezi bat mugatzen du indar hori duten hizketa-

ekintzentzat. Arrakasta-baldintzak dira esaldiaren balizko testuinguru batean lortu 

beharreko baldintzak, hiztunak arrakasta izan dezan testuinguru horretan ekintza hori 

egitean. Izan ere, hiztunak aurresuposa dezake faltsua den proposizio bat, edo adieraz 

ditzake berak ez dituen egoera psikologikoak. Beraz, arrakastaz egindako ilokuzio-
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ekintzak izan daitezke akastunak. Hala, akatsik gabe egindako ilokuzio-ekintza guztiak 

arrakastatsuak dira, baina ez alderantziz; hiztuna izan bailiteke ez-zintzoa, edo 

proposizio faltsuak aurresuposa ditzake. 

 

Asetze-baldintzak, berriz, esaldi baten testuinguruaren munduan lortu beharreko 

baldintzak dira, ekintza hori testuinguru horretan ase dadin. Korrespondentziaren 

nozioan oinarritzen da asetzearen nozioa. Proposizio-edukia duten oinarrizko ilokuzio-

ekintzak objektuetara eta munduko gauza-egoeretara daude bideratuta. Asetzen dira 

bakarrik euren proposizio-edukiak egoki errepresentatzen badu nolakoak diren gauzak 

munduan. Proposizio-edukiaren eta munduaren arteko korrespondentzia izatea 

beharrezko baldintza da esaldi hori asetzeko, baina ez beti nahikoa. Bien arteko 

korrespondentzia egokitze-norabide egokiari jarraituz ezarri behar da. Hala, oinarrizko 

ilokuzio-ekintza baten asetze-baldintzak haren proposizio-edukiaren egia-baldintzen eta 

ilokuzio-indarraren egokitze-norabidearen funtzioa dira. Egia-baldintzaren nozioa 

orokortzea eta hedatzea da asetze-baldintzaren nozioa. 

 

Ilokuzio-ekintza batek hitzetatik mundurako egokitze-norabidea bakarrik 

duenean, esaldiaren testuinguruan interpretazio baten arabera, asea da baldin eta 

bakarrik baldin bere proposizio-edukia egiazkoa bada testuinguru horretan interpretazio 

horren arabera. Beraz, baierako ilokuzio-ekintzen asetze-baldintzak euren proposizio-

edukiaren egia-baldintzen berdin-berdinak dira. 

 

Ilokuzio-ekintza batek mundutik hitzetarako egokitze-norabidea duenean, aldiz, 

asea da, esaldi baten testuinguruan interpretazio baten arabera, baldin eta bakarrik 

baldin hiztunak edo entzuleak horien proposizio-edukia egiazkoa egiten badu 

testuinguru horretan ilokuzio-ekintza ase dadin. 

 

Hala, baiespen bat asetzen den bezala baldin eta bakarrik baldin egiazkoa bada, 

agindu bat asetzen da baldin eta bakarrik baldin esana betetzen bada agindua betetzeko 

helburuarekin, edo promesa bat asetzen da baldin eta bakarrik baldin betetzen bada 

promesa betetzeko helburuarekin. Baierako esaldiek ez bezala, zuzentzekoek eta 

konpromisozkoek asetze-baldintza autoerreferentzialak dituzte. 
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Beraz, hizketa-ekintzen teorian, ez dago, besterik gabe, esaldi edo hizketa-

ekintza baten egia-baldintzez hitz egiterik. Izan ere, baierako esaldiak badira egiazko ala 

faltsu, baina gainerakoak ez; betiere, Searleren (1969) eta Vandervekenen (1990) 

arabera. Promesak, adibidez, ez dira egiazko ala faltsu, promesak bete egiten dira edo 

ez; berebat aginduak. Horregatik, ‘asetze-baldintzez’ hitz egin behar da, oro har hitz 

egitean. Edozein modutan, ‘egia-baldintza’ esango dugu, askotan, lan honetan, 

adierazpen-perpausez arituko baikara, oro har, ‘omen’dun perpausak hizpide hartzean. 

Nolanahi ere, uler bedi ‘asetze-baldintza’, halaber, ‘egia-baldintza’ diogunean, hizketa-

ekintzen baitan ari garenean. 
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3.2. Hiztunak adierazten duen proposizioa 

 

 Aurreko kapituluan euskarazko lanetan orain artean ‘omen’i buruz 

esandakoetako (b) ezaugarria argitu dugu, hiztunak adierazten duen balizko ziurtasunik 

ezari dagokiona. Oraingoan, (a) ezaugarria izango dugu aztergai: hiztunak 

adierazten/aditzera ematen duen proposizioa besteren batek esana dela ematen du 

aditzera/adierazten du ‘omen’ek. Esan dugu Mitxelenaren eta Sarasolaren definizioek 

diotena laburbiltzen duela definizio horrek. Ikus dezagun, bada, zer dioten: 

 

Mitxelena (1987: 244-245): 
 

omen (…) II. (…) ! (Partikula, zeinaren bidez aditzera ematen den adierazten den 

informazioa beste pertsona edo iturri batzuetatik datorrela; aditz forma pertsonalaren 

aurre-aurrean jartzen da). «On dit que» Ht VocGr. «Dicen que, dice que, dizque. // 

Dicen que ha venido, etorri omen da, etorri ei da. Y responde bai omen, bai ei» Lar 

(s.v. «decir»). «Lekutu mentzén ta kobrátu bidéjia ederki in mentzion» Iz Ulz (s.v. 

bidéjia). «Egon emen zen» Zmoso 59. v. ei. ! Tr. Orokorra gipuzkerako testuetan eta 

iparraldekoetan. Ez dago dokumentatuta bizkaierako tradizioan. DFrec.en omenen 54 

adibide daude, horietako 26 iparraldekoak (…) 

! (Forma pertsonalaren aurre-aurrean kokatu gabe; badira forma pertsonal espliziturik 

ez duten adibideak ere). «Aditzarekin joanagatik, batzuek bereizi egiten dute, atzetik 

jarriz. Berant ibili dira omen (L)» A. (…)91 

 

Sarasola (1996: 614): 

 
                                                
91 omen (...), umen. 

II. (...) ! (Partícula con la que se da a entender que la información que se expresa proviene de otras 

personas o fuentes; se coloca inmediatamente antes de la forma vbal. personal). «On dit que» Ht VocGr. 

«Dicen que, dice que, dizque. // Dicen que ha venido, etorri omen da, etorri ei da. Y responde bai omen, 

bai ei» Lar (s.v. «decir»). «Lekutu mentzén ta kobrátu bidéjia ederki in mentzion» Iz Ulz (s.v. bidéjia). 

«Egon emen zen» Zmoso 59. v. ei. ! Tr. General en textos guipuzcoanos y septentrionales. No se 

documenta en la tradición vizcaína. En DFrec. Hay 54 ejs. de omen, 26 de ellos septentrionales (...) 

! (No colocado inmediatamente antes de la forma personal; se incluyen tbn. ejs. sin forma personal 

explícita). «Aun con el verbo algunos lo separan, posponiéndole. Berant ibili dira omen (L)» A. (…) 

(Mitxelena 1987: 244-245) 
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1 omen. (XVII ea.). Hiztunak aditzera ematen duenaren berri entzunez (ez ikusiz) jakin 

duela adierazteko erabiltzen duen partikula. (…) 

2 omen. iz. (1627). 1. Ospea, entzutea, izen ona. 
 

Gaude, ziurtasunik ezaren edukia alde batera utzita, bi definizio horiek egokiago 

deskribatzen dutela ‘omen’en esanahia. 

 

Ildo beretik doa Euskaltzaindiaren (1987: 515) definizioko lehenbiziko 

ezaugarria:92 “esaten dena besteri entzuna dela adierazten du”. 

 

Berrikusi eta zehaztu egin beharra dago, hala ere. Bi puntutan jarri nahi dugu 

arreta: 

 

• Euren definizioetan, justu alderantziz darabiltzate ‘aditzera eman’ eta 

‘adierazi’ aditzak bi hiztegigileek. Mitxelenak dio ‘omen’ekin aditzera 

ematen dela adierazten den informazioa beste pertsona edo iturri batzuek 

emana dela; beraz, ‘omen’ekin zerbait aditzera eman egiten da, haren 

arabera. Sarasolak, berriz, esaten digu aditzera ematen duenaren berri 

entzunez (ez ikusiz) jakin duela adierazteko erabiltzen duela hiztunak 

‘omen’; hortaz, ‘omen’ekin zerbait adierazi egiten da. Horrez gain, 

zerbait hori adierazitako informazioari buruzkoa da, Mitxelenaren 

iritzian; aditzera ematen duenari buruzkoa, aldiz, Sarasolaren ustez. 

 

Euskaltzaindiaren arabera ere ‘omen’en bidez zerbait adierazi egiten da; 

adierazitako hori, ordea, esaten denari buruzkoa da. 

 

• Bi gauza bereizten dituzte euren definizioetan: batetik, hiztunak 

adierazitako informazio edukia edo proposizioa eta, bestetik, ‘omen’ek 

eduki horri eransten dion efektua edo ñabardura.93 

                                                
92 Gogoan izan bigarren ezaugarria, ziurtasunik ezarena (‘egia denentz ezin duela hiztunak erabat 

ziurtatu’, ‘esaten duen horren egiatasunaz ez dagoela batere ziur’), baztertu egin dugula ‘omen’dun 

perpausaren esanahi gisa eta ‘omen’dun esaldiaren eduki erreferentzial esplizitu gisa. 
93 Esango genuke ildo beretik jotzen duela Kingek (1994: 389) ere: “Omen (edo ei bizkaieraz) 

baiezpenetan erabiltzen da, eta adierazten du baiezten ari den hori ez duela hiztunak baiesten, baizik eta 
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Lehenengo puntuari dagokionez, argitu behar da zer egiten den ‘omen’dun 

esaldi bat egiten denean: zer esaten da? Zer adierazten? Zer ematen aditzera? Ikusi 

dugu esanahi desberdina dutela hirurek, termino tekniko gisa, semantikako eta 

pragmatikako tradizioetan, eta horien berri ematen ahaleginduko gara, labur bada ere, 

‘omen’i buruzko eztabaidan kontzeptuok modu argian erabiltze aldera. 5. kapituluan 

helduko diogu horri. 

 

 Bigarren puntuak, berriz, Searleren (1969) hizketa-ekintzen teoriako bereizketa 

nagusietakoa dakarkigu gogora (aurreko azpiatalean bildu duguna). Hain zuzen, 

hizketa-ekintza orotan, bi osagai bereizten dira ilokuzio-ekintza gisa, ikusi berri dugun 

bezala: ilokuzio-indarra (F) edo hizketa-ekintzarekin zer egiten den (baietsi, hitz eman, 

eskatu, zigortu, iradoki, ziurtatu, galdetu, zin egin eta abar), batetik; eta proposizio-

edukia (p) edo hizketa-ekintzaren asetze-baldintzak (egia-baldintzak, baierakoen 

kasuan), bestetik. 

 

Hain zuzen, galdera bat sortzen da ‘omen’ aztermodu horren arabera aztertzen 

hasita: zeri egiten dio ekarpena ‘omen’ek, ilokuzio-indarrari ala proposizio-edukiari94 

edo egia-baldintzei? Ikusi dugu hango adibidean, ‘Eñaut’ izenak, ‘etor’ aditzoinak eta 

‘pro’ izenordain isilak proposizio-edukiari egiten diotela ekarpena; aditz jokatuari 

                                                                                                                                          
beste batek baieztatzen duena bakarrik dela”. [Omen (or ei in Bizkaian) is employed in statements and 

indicates that whatever is being stated is not actually asserted by the speaker, but is only what somebody 

else claims.] Patrick eta Zubirik (2001: 235-236) ere diote ‘omen’ erabiltzen dela hiztunaren baiezpen bat 

orokortzeko beste norbaitek baieztatzen duen gisan [OMEN is employed to generalize a statement by a 

speaker as being what someone else claims]. Berebat IVAPek (Arakama eta beste 2005: 96): “[‘omen’ eta 

‘ei’] erabiltzen ditugu adierazteko esaten ari garena besteren bati entzundakoa dela”. 
94 Atarikoetan hainbat eduki bereizi ditugun arren, proposizio-edukiaz arituko gara 3. eta 4. kapituluetan. 

Izan ere, proposizio-eduki bakarra bereizten dute hemen aipagai ditugun aztertzaileek, bai hizketa-

ekintzako teorialariek bai Fallerrek (2002). Minimalisten arabera, eduki erreferentzial esplizituari egingo 

lioke erreferentzia proposizio-eduki horrek; kontestualisten iritzian, eduki aberastuari. Korta & 

Perryrentzat (2007), berriz, hiru horietako edozein eduki izan liteke proposizio-eduki hori; minimoa, 

erreferentzial esplizitua nahiz aberastua. Edozein moduz ere, ez du garrantzirik eztabaida horrek, lanaren 

puntu honetan, eta eduki erreferentzial esplizituarekin bat egiten duen gisan hartuko dugu proposizio-

edukia. Hizketa-ekintzen teoriak ere proposizio-eduki mota bat baino gehiago hartu beharko lukeela 

ikusteko, begiratu Korta & Perry (2007). 



100   ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa  

 

dagozkion morfemak, ‘al’ partikula, doinua eta bere zeinu grafikoak, berriz, ilokuzio-

indarra markatzeko bitartekoak dira. Eta ‘omen’? 

 

Mitxelenaren, Sarasolaren eta Euskaltzaindiaren definizioei jarraiki, badirudi 

esan beharko genukeela ilokuzio-indarrari egiten diola ekarpena ‘omek’ek; ñabardura 

edo efektu bat erantsiko lioke p proposizio-edukiari, baina eduki hori aldatu gabe. 

Ilokuzio-indarrari ekarpena egiten diola erabakiz gero, oinarrian perpaus bera hartuta, 

‘omen’dun eta ‘omen’ik gabeko bi esaldik ez lukete egia-baldintzetan (edo asetze-

baldintzetan) desberdintasunik; gauza-egoera berek egingo lituzkete egiazko ala faltsu 

(ase ala asegabeko). Hartu, esaterako, ondoko esaldiak: 

 

(5) “Euria ari du” 

 

(6) “Euria ari omen du” 

 

Egia-baldintza berak lituzkete bi esaldi horiek, eta ilokuzio-indarra aldatuko litzateke 

baiespenetik dena delakora.95 Proposizio-edukiari ekarpena egiten diola esanez gero, 

berriz, egia-baldintza edo asetze-baldintzetan legoke desberdintasuna; eta ilokuzio-

indarra bere horretan geratuko litzateke, baiespena litzateke. 

 

Galdera batek laburbilduko luke, beharbada, egokien egin beharreko aukera: zer 

gertatu behar du ‘omen’ duen perpaus bat, (6) esaterako, egiazkoa izateko, euria aritzea 

((5) egiazkoa izateko gertatu behar duen gauza bera) edo hiztuna ez den beste norbaitek 

esan izana euria ari duela? 

 

Galdera horretxek bideratuko gaitu kapitulu honetan zehar. Azken batean, 

helburua da ikustea berdinak ote diren ‘omen’ik gabeko esaldiak adierazitako p 

proposizioa eta ‘omen’dun esaldiak adierazitako pomen proposizioa. ‘Omen’ek ilokuzio-

indarrari egiten diola ekarpena erabakiz gero, proposizio bera adieraziko lukete 

‘omen’ik gabeko esaldiak eta ‘omen’dunak. Proposizio-edukiari egiten diola ekarpena 

                                                
95 Badirudi baierako hizketa-ekintza izango dela dena delako hori; ilokuzio-xede bereko beste ilokuzio-

indar bat, alegia. Egia-baldintzez hitz egin dezakegu, beraz; horregatik ez dugu jarri, kasu horretan, 

‘asetze-baldintza’. 
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ebatziz gero, berriz, proposizio desberdina adieraziko lukete. Lehenbiziko aukerari 

helduko diogu hasteko: demagun ilokuzio-indarrari egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 
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3.3. Ilokuzio-indarrari ekarpena egitea 

 

 Bada literaturan, hizketa-ekintzen teoriaren baitan, ‘omen’en tankerako 

elementuak ilokuzio-indarraren adierazle96 gisa aztertzeko proposamen bat; Fallerrena 

(2002), hain zuzen. Cuzco kitxuako ebidentzial enklitikoak ditu aztergai. Egin diogu 

aipamentxo bat aurreko kapituluan, baina geldialdi bat egingo dugu oraingoan, haren 

proposamena ekarri, eta ‘omen’ aztertzeko baliagarri zaigun ikusteko. 

  

3.3.1. Faller (2002) eta cuzco kitxuako ‘-si’ 

 

Cuzco kitxuako ebidentzialak ilokuzio-adierazle gisa aztertzea proposatzen du 

Fallerrek (2002: 189-204);97 tartean, ‘-si’ enklitikoa (ekarritakoa dena), guri 

interesatzen zaiguna, antzekotasunak baitituzte hainbat ezaugarritan ‘omen’ek eta biek. 

 

Haren hitzetan, ‘-si’ duen perpaus baten esanahia ematean, hizketa-ekintzen 

teoriaren arabera, esan daiteke ‘-si’ duen baiespen batek adierazten duela baiespena ez 

dela une horretako hiztunarena, ezpada hirugarren pertsona batena. Eta, horren ildotik, 

azterketaren lehenengo saiakera da esatea ‘-si’ren bidez hiztunak baiesten duela badela 

hiztunen bat98 p baietsi duena. Gisa honetan errepresentatzen du, hasteko: 

 

(7) Para-sha-n-si. 

rain-PROG-3-si 

 

q=‘It is raining.’ [‘Euria ari du.’] 

                                                
96 ‘Operator’ darabil Fallerrek (2002) (‘modifier’ekin batera), berebat Matthewson eta bestek (2007). 

Baina ‘adierazle’ (‘indicator’) esango diogu guk, teoria orokorreko joera nagusiari jarraiki (ikus Bach & 

Harnish 1979; Recanati 1980, 1987; Searle 1969; Searle & Vanderveken 1985, besteak beste). 
97 Ikus, baita ere, Davis eta beste (2007). Ilokuzio-indarraren adierazle gisa aztertzen dituzte 

ebidentzialak, eta euren ikuspegiaren oinarria da esaldiaren testuingurua aldatzen dutela aktiboki perpaus 

ebidentzialek. 
98 ‘Jatorrizko hiztuna’ esango diogu hiztun horri, lan honetan, hemendik aurrera. 
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p=!s2[Assert(s2, q) " s2 # {h, s}] 

ILL=ASSERT(p) 

 

 Bi baiespen predikatu ditu errepresentazioak: ‘ASSERT (p)’k adierazten du une 

horretako hiztunaren baiespenaren ilokuzio-indarra; ‘Assert(s2, q)’, berriz, s2 jatorrizko 

hiztunaren baiespena deskribatzen duen predikatu semantikoa da. Errepresentazio 

horrek biltzen du hiztunak ez baina beste norbaitek baiesten duela q, eta beste norbait 

hori ezin izan liteke hiztunak aurrean duen laguna; hirugarren bat izan beharra dauka. 

 

Fallerren arabera, ordea, baieztapen okerra egiten du errepresentazio horrek: 

eduki erreferentzial esplizituaren parte dela ‘-si’ren esanahi ebidentziala. Batetik, dio, 

Andersoni (1986) jarraiki, ebidentzialak definitzen dituen ezaugarria dela euren 

esanahia ezin dela izan perpauseko predikazio nagusia, baizik eta baieztapen bati 

erantsitako zehaztapena. Bestetik, gaineratzen du erakutsi duela 

(adostasun/desadostasun testa edo ‘challengeability’ testa baliatuz, ikus 4.1. atala) ‘-si’k 

ez diola ekarpenik egiten eduki erreferentzial esplizituari. 

 

 Hori dela eta, beste saiakera bat egiten du, ‘-si’ren esanahia zintzotasun-

baldintza gisa aztertuz: 

 

(8) Para-sha-n-si. 

rain-PROG-3-si 

 

p=‘It is raining.’ 

ILL=ASSERT(p) 

SINC={Bel(s, p), EV=!s2[Assert(s2, p) " s2 # {h, s}] } 

 

Haatik, arazo bat ikusten dio horri ere: baieztatzen du hiztunak p uste duela. Eta 

gaineratzen du ez dela beharrezko baldintza hori, ‘-si’ erabiltzean, hiztunak erabil 

baitezake ‘-si’ p erabat faltsua dela uste izanagatik ere; ebidentziala da beharrezkoa den 

baldintza bakarra. Baina Bel edo uste izatearen baldintza SINC zintzotasun-baldintzatik 

kenduz gero, ilokuzio-indarra ezin da ASSERT edo BAIESTEA izan. Gainerako oinarrizko 

ilokuzio-xedeek ere ez dute biltzen berri emateko perpausak planteatutakoa. Horregatik, 
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beste ilokuzio-xede bat proposatzen du: PRESENT edo ‘AURKEZTEA’.99 Izan ere, haren 

arabera, adibide guztiek batean dute hiztunak txertatutako proposizioa dakarrela 

elkarrizketara kontuan har dadin; une horretako hiztunaren hizketa-ekintza da beste 

hiztun baten baiespena aurkeztea. Eta testuinguruak zehaztuko luke, aurkezteaz gain, 

hiztunak egin nahiko lukeen ilokuzio-xedea; zeharka egingo litzateke. 

 

Beraz, honelaxe errepresentatzen du ‘-si’dun perpaus baten esanahia, azkenean: 

 

(9) Para-sha-n-si. 

rain-PROG-3-si 

 

p=‘It is raining.’ [‘Euria ari du.’] 

ILL=PRESENT(p) 

SINC={!s2[Assert(s2, p) " s2 # {h, s}]} 

 

‘-si’ri lotutako zintzotasun-baldintzak baiesten du badela s2 hiztun bat (jatorrizko hiztun 

bat) p baietsi duena, eta hiztun hori ez dela ez entzulea ez une horretako hiztuna. Ez 

dago hiztunak p uste izateko baldintzarik, eta ilokuzio-ekintza AURKEZTEA da. 

 

 Hala, hizketa-ekintzetatik hizketa-ekintzetarako funtzioa da ‘-si’ren esanahia: 

 

  ASSERT(p)   PRESENT(p) 

 -si:     " 

  SINC={Bel(s, p)}   SINC={!s2[Assert(s2, p) " s2 # {h, s}]} 

 

Hizketa-ekintza bati ezartzen zaio (kasu honetan, baiespenari), eta haren indarra 

aldatzen du AURKEZTEra. Horrez gain, zintzotasun-baldintza ebidentziala sartzen du, 

badela beste hiztunen bat p baiesten duena edo baietsi duena. 

 

 Horixe, bada, Fallerrek (2002) egiten duen proposamena. Beraz, aztermodu horri 

jarraiki, ‘omen’ek zeri egiten dion ekarpena galdetuta, ilokuzio-indarrari ala proposizio-

                                                
99 Nahiz eta jabetzen den arazoak dakarzkiola hizketa-ekintzen teoriaren baitan beste hizketa-ekintza bat 

proposatzeak (Faller 2002: 199-204), hizketa-ekintza motak gehitzen dituela eta. 
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edukiari, erantzun behar genuke ilokuzio-indarrari egiten diola ekarpena, eta ez 

proposizio-edukiari. Azterbide horren arabera, proposizio-eduki bera lukete (5)ek eta 

(6)k; hau da, egia-baldintza berberak. Ilokuzio-indarra aldatuko litzateke, baldin eta 

aldatzen bada (ikus beheko I. puntua). Fallerrek ‘-si’ aztertzeko proposatzen duen 

aztermoduaren arabera, ‘omen’ik gabeko esaldia, (5), baiespena litzateke; (6) 

‘omen’duna, berriz, aurkezpena. Ikusi dugu, hain zuzen, ‘aurkeztea’ ilokuzio-ekintza 

berria proposatzen duela ‘-si’ aztertzeko. 

 

 Gauza batzuk aipatu beharra dago, edonola ere, aztermodu hori ‘omen’i ezartzen 

hasita: 

 

(I) Ez zaigu irtenbide egokia iruditzen zintzotasun-baldintzatik ‘Bel’ kendu 

eta ‘aurkeztea’ ilokuzio-xedea proposatzea. Non da haren zintzotasun-

baldintzari dagokion gogo-egoera? Eta non dira, berebat, hizketa-ekintza 

gisa dagozkion edo dituen gainerako ezaugarriak? 

 

(II) Zeri dagokio ‘assert’? 

 

 (I) ‘Bel’ (alegia, uste izatea) kendu egiten du zintzotasun-baldintzatik Fallerrek, 

eta horrekin batera ‘baiespena’ hizketa-ekintza; esanez, uste izatea kenduz gero, ezin 

dela baiespenik egon. ‘Aurkeztea’ ilokuzio-xedea proposatzen du horren lekuan. Izan 

ere, arazoa ikusten dio bigarren formulazioari; baieztatzen baita hiztunak uste duela 

beste batek esandakoa, eta hori ez omen da beharrezko baldintza ‘-si’ erabiltzean.100 

Aitzitik, ez zaigu irtenbide egokia begitantzen hori konpontzeko proposatzen duen 

formulazioa; (9), alegia. Iruditzen zaigu baduela barne arazo edo puntu ilun bat 

errepresentazio horrek: non dira ilokuzio-xede berri horren ezaugarriak? Hasteko, non 

da haren zintzotasun-baldintza? Bel baztertu eta zintzotasun-baldintza ebidentziala 

proposatzen du Fallerrek ‘aurkeztea’rentzat. Baina ikusi dugu, hizketa-ekintzaren 

teoriaren baitan, hiztunaren gogo-egoera baten araberakoak direla ilokuzio-indarren 

                                                
100 Arazoa geneukake, berebat, ‘omen’ekin, bigarren formulazioari dagokionez. Ikusi baitugu, aurreko 

kapituluan, hiztunak erabil dezakeela ‘omen’ besteren batek esandakoa ez uste izanagatik ere; erabil 

dezake erabat faltsua dela uste izan arren, edo hala delako ziurtasunik ez izanagatik. Alegia, ez dauka 

nahitaez uste izan beharrik. 
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zintzotasun-baldintzak. Ilokuzio-ekintza bat zintzoa izango bada, beharrezkoa da 

adierazten ari den gogo-egoera izatea hiztunak; nahitaezkoa da hiztunak zerbait uste, 

desio, nahi… izatea.101 Proposatzen duen zintzotasun-baldintza, ordea, ez da gogo-

egoera bat, munduko gauza-egoera bat baizik. 

 

Horrez gain, zein dira ilokuzio-xede horren gainerako ezaugarriak (egokitze-

norabidea eta egia- edo asetze-baldintzak, besteak beste)? 

 

Fallerrek (2002: 200-202) onartzen du mugimendu gogorra dela, eta ez oso 

dotorea, zintzotasun-baldintza kentzea ilokuzio-adierazle batetik, eta oinarrizko hizketa-

ekintzen teoriak ez duela onartzen halakorik. Aitzitik, dio ez dela gisa horretako 

lehenbiziko proposamena berea; Waltereit (2001) eta Pavlidouren (1988) lanak aipatzen 

ditu.102 Horri gaineratzen dio ezabatutako baldintza beste baldintza batez ordezkatzen 

duela, gainera (zintzotasun-baldintza ebidentziala sortzen du); eta ez dela, hortaz, 

arauetik urruntzea. Alabaina, ikusi dugun bezala, ez zaigu baldintza egokia iruditzen 

proposatzen duena, ez baita hiztunaren gogo-egoera bat, ezpada munduko gauza-egoera 

bat; alegia, hiztuna ez den besteren batek esan izana p. 

 

 (II) Iruditzen zaigu ez dagoela garbi zeri dagokion ‘assert’ kontzeptua Fallerren 

proposamenean. Izan ere, hiru gauzari egin diezaiokegu erreferentzia ‘assert’en bidez: 

 

(i) Ilokuzio-xedeetako bati; baierakoa (assertive) delakoari, alegia. Hizketa-

ekintza motetako bat da. 

                                                
101 Nolanahi ere, badirudi beste lan batean (Faller 2007: 240-241) konpondu egiten duela 2002ko lanean 

zuen herren hori, zintzotasun-baldintzatik uste izatea kentzearena. Honako formulazioa proposatzen du, 

izan ere, ‘-si’ren zintzotasun ebidentzialtzat: 

 

REP(!) > B
S(!)

(!S
3
[Done(Say

S3
(")) " " # !]) 

 

Ez gara xehetasunetan sartuko; gauza bakarrari erreparatu nahi diogu hemen, baduela uste izatearen 

zintzotasun-baldintza: B. 
102 Beste aztermodu bat ere proposatzen du; ‘-si’ hizketa-ekintza konplexu gisa aztertzea, hain zuzen. 

Baina eragozpen bera du horrek ere, ez du zintzotasun-baldintza egokirik. Berak ere baztertu egiten du 

azkenean, horrek ere arazoak dituela eta; eta lehendik egindako aukera, (9) gisa eman duguna, baliatuko 

duela argitzen du. 
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(ii) Baierako ilokuzio-xede mota horren baitako ilokuzio-indarretako bati, 

‘assert’ edo baiestea litzateke. Esaterako, ukatzea edo iradokitzea diren 

bezala. 

 

(iii) Adierazpen-perpaus bat esateari, baiezteari.103  

 

(i) eta (ii) hizketa-ekintzen teoriarekin lotzen dira, eta ilokuzio-mailari dagozkio; 

(iii), berriz, Gricerekin lotuko genuke, eta lokuzio-mailakoa da. Eta irudipena dugu, 

hain zuzen, (i) eta (iii) nahasten dituela Fallerrek, itxura batean, edo (ii) eta (iii); edo 

hala iradokitzen du, behintzat. ‘Assert(s2, p)’ dakar hiru formulazioetan, eta hizketa-

ekintzen teoriaren baitan ari denez gero, bestelako argibiderik ezean, pentsarazten digu 

berdindu egiten dituela assert edo baiespena eta assertive hizketa-ekintza edo baierakoa 

(ilokuzio-xede mota). Hala, iduri du baierako hizketa-ekintzen berri bakarrik eman 

daitekeela ‘-si’ren bidez. Eta nahiko bitxia egiten zaigu hori, ‘omen’en jokaerarekin 

alderatuta, behinik behin. Ikusiko dugu (6.1. atalean), ‘omen’en kasuan, ezin dela egin 

halako loturarik baieztuaren eta baierakoaren artean. 

 

Ezin ote daiteke eman (10) konpromisozko esaldiaren tankerakorik cuzco 

kitxuako ‘-si’ren bidez? 

 

(10) “Bihar joango naiz” 

 

Horixe iradokitzen du Fallerren formulazioak, ulertzen da ezin eman daitekeela halako 

hizketa-ekintzen berri ‘-si’ baliatuz. Esan nahi baita, baierako ilokuzio-indarra duen 

esaldia egongo litzateke beti ‘-si’dun esaldi bateko pren jatorrian. Honako hau, 

esaterako, 

 

(11) “Bihar etorriko da” 

 
                                                
103 ‘Baietsi-baiespen’ darabiltzagu, lan honetan, ‘assert-assertion’i erreferentzia egiteko, eta ‘baieztu-

baiezpen’ ‘state-statement’entzat. Bereizi egin behar dira bi kontzeptuak hizketa-ekintzez ari garenean, 

nahiz eta hurbilekoak izan. 
 



108   ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa  

 

eta ez (10)en gisakorik. Baierakoen berri emateko bakarrik baliatu ahal izango luke 

hiztunak ‘-si’ (ikus 6.1. atala horrelako adibideen gaineko xehetasun gehiagorako). 

 

Edo, bestela, pentsa liteke, halaber, assert gricearra eta hizketa-ekintzen baitako 

assert ilokuzio-indarra berdintzen dituela; alegia, ‘assert’ edo baiespena hartzen duela 

jatorrizko hiztunaren ilokuzio-indar bakartzat, bere ‘aurkeztea’ hizketa-ekintzan. Dena 

dela, hala balitz, mugatuagoa litzateke oraindik hiztunak aurkez litzakeen esaldien 

multzoa. 

 

Gaude bestelakoa litzatekeela ondorioa ‘assert’ hori ilokuzio-indar baten izen 

gisa edo ilokuzio-xede mota gisa hartu ordez, ‘baieztu’ kontzeptu gricearrarentzat 

hartuz gero. 6.1. atalean ikusiko dugu garbi bereizi behar direla bi kontzeptu, ‘omen’i 

dagokion bezainbatean, behinik behin: ‘baieztu’ gricearra eta hizketa-ekintzen teoriako 

‘baierakoa’. 

 

Beraz, bi ondorio hauetako bat aterako genuke ohar horietatik: (a) baierako 

hizketa-ekintzen berri (nahiz baiestearen ilokuzio-indarra duten ekintzen berri) bakarrik 

eman liteke ‘-si’ren bidez; eta, ondorioz, okerra da egin dugun objekzioa, edo (b) 

‘assert’ delakoa nahastuta edo oker dago formulazioan; eta, beraz, eman liteke beste 

hizketa-ekintza mota batzuen berri ere ‘-si’ren bidez. Kasu horretan, nolanahi den, 

zehaztu egin beharko litzateke hizketa-ekintzen teoriaren baitan ‘assert’ erabiltzen den 

baino zentzu zabalagoan ulertzen dela formulazioko ‘assert’ hori. 

 

3.3.2. Beraz 

 

‘Omen’en tankerako elementu bat ilokuzio-adierazle gisa aztertzeko proposamen 

bat ekarri dugu atal honetan. Haren berri eman dugu lehenbizi, eta ikusi herren batzuk 

dituela proposatutako aztermoduak. Ezingo genuke aztertu ‘omen’ proposamen horri 

jarraiki, bederen. Eta, ondorioz, zalantza egiten dugu azter ote litekeen ilokuzio-

indarrari ekarpena egiten dion gisan. 

 

Badira, nolanahi ere, zalantza horiek argitu eta ‘omen’ aztertzeko zer bide hartu 

erabakitzen lagun diezaguketen tresnak. Hainbat test proposatu izan dira azterketa 
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semantikoetan elementu batek ekarpena zeri egiten dion erabakitzeko: proposizio-

edukiari ala ilokuzio-indarrari. Matthewson eta bestek104 (2007: 212-234) zortzi test 

diagnostiko proposatzen dituzte,105 literaturan aurkeztu izan direnak, elementu bat 

ilokuzio-indarraren adierazle gisa edo proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisa 

aztertu erabakitzeko, edo bataren zein bestearen aldeko argudioak emateko. 

 

Test horietako bi ekarriko ditugu hona: adostasun/desadostasun testa106 eta eragin 

eremuaren testa. Hain zuzen, horiei irizten diegu erabakigarrien, eta horiek erabili izan 

dira gehien ‘omen’en tankerako elementuak aztertzeko lanetan. Gaude horiexek direla 

gure azterbidean lagungarri; alegia, ‘omen’ proposizio-edukiari ekarpena egiten dion 

gisa edo ilokuzio-adierazle gisa aztertu erabakitzen lagun diezaguketenak. Ilokuzio-

adierazle gisa aztertzeko proposamen bat izan dugu hizpide aurreko atalean, eta ikusi 

dugu ez duela balio ‘omen’en jokaeraren berri emateko, edo zalantzak sortzen 

dizkigula. Proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisa aztertu behar ote da, beraz? 

 

Testen laguntzaz ikusiko dugu zein den bide egokia ‘omen’ aztertzeko. Horien 

emaitzek erakutsiko digute edo lagunduko ebazten ilokuzio-adierazle gisa aztertzea 

erabat baztertu eta proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisa aztertzera jo behar den 

edo ez. Edo bide hori ere baztertu, eta besteren bat urratu edo saiatu beharra dagoen, bi 

horietatik desberdina dena. 

                                                
104 St’át’imcets hizkuntzako ebidentzialak dituzte aztergai. Kanadan hitz egiten den hizkuntza bat da, 

saliziar familiakoa. 
105 Fallerri (2002) hartuak dira gehienak. 
106 ‘Assent/dissent test’ du jatorrizko izena. 
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3.4. Adostasun/desadostasun testa 

 

Adostasun/desadostasun testa da erabakigarriena elementu batek proposizio-

edukiari ekarpenik egiten dion edo ez erabakitzeko. Eta horixe baliatuko dugu, 

lehenbizi, ‘omen’ek ekarpena zeri egiten dion ebazteko, ilokuzio-indarrari ala 

proposizio-edukiari. Ikus dezagun, hasteko, nondik datorren testa. 

 

3.4.1. Jatorria 

 

Badirudi modalitate epistemikoa aztertzean proposatu zela lehenbiziko aldiz test 

hau. Papafragouren (2000: 107) arabera, hainbat froga mota aipatzen da babesteko 

modalitate epistemikoa ez dela egia-baldintzazkoa; tartean, Lyonsek (1977) aipatzen 

duena. Modalitate subjektiboa eta objektiboa bereizten ditu teorikoki Lyonsek (1977: 

792-799); era horretan saiatzen da azaltzen modalitate epistemikoaren ikuspegi 

linguistikoaren eta logikoaren arteko aldea. Eta, hain zuzen, honako hau da, haren 

hitzetan, subjektiboki modalizatutako esaldien eta objektiboki modalizatutakoen arteko 

desberdintasun nagusia: objektiboen kasuan, hartzaileari ematen ari zaion informazioa 

gertaeretan oinarritua izatearen konpromisoa du hiztunak, objektiboki modalizatutako 

esaldi baten bidez; kontatzeko ekintza bat egiten ari da. Baiezten ari dena ukatu edo 

zalantzan jar daiteke (“Ez da egia”; “Hala da?”, “Ez dizut sinesten” eta abarren bidez); 

gertaera gisa onar dezake hartzaileak (“Bat nator”, “Bai, badakit”, eta abar); benetako 

baldintzazko adierazpen batean hipotetiza daiteke; eta predikatu faktibo baten osagarri 

baten bidez egin dakioke erreferentzia (esaterako, “Badakit Alfredek ezkongabea izan 

beharra daukala”). Modalizazio subjektiboak, berriz, ez du halakorik onartzen. Jarrera, 

zurrumurru edo inferentzia tentagarrien adierazpentzat ditu, eta ez gertaera baten 

adierazpentzat. 

 

Papafragouk (2000: 107-108) Lyonsen proposamenari egiten dio erreferentzia, 

esanez modalitate epistemikoaren markatzaileek aurre egiten diotela 

zalantza/ukatze/onartze jarrera baten azpian agertzeari nahiz predikatu faktibo baten edo 

esatezko aditz baten osagarri bati lotzeari. Adibide batzuk ematen ditu, haren etsenplu 
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batean oinarrituta. (13)ko esaldiak ez dira onargarriak (12)ko adierazpen epistemiko 

baten erantzun gisa; (15)ekoak, berriz, egokiak dira, irakurketa deontikoa107 ezartzen 

baitzaio (14)ko esaldiko modalari:108 

 

(12) Alfred must be secretly seeing Barbara 
[Alfredek Barbararekin ibili behar du ezkutuan] 

 

(13) a. ?Is that so? (= Is it the case that A. must be secretly seeing B.?) 
[?Hala da? (= Egia da A.k B.rekin ibili behar duela ezkutuan?)] 

b. ?I don’t believe it. (= I don’t believe that A. must be secretly seeing B.) 
[?Ez dut uste. (= Ez dut uste A.k B.rekin ibili behar duenik ezkutuan)] 

c. ?I agree. (= I agree that A. must be secretly seeing B.) 
[?Bat nator. (= Bat nator (esatean) A.k B.rekin ibili behar duela ezkutuan] 

d. ?It is surprising that Alfred must be secretly seeing Barbara. 
[?Harrigarria da Alfredek Barbararekin ibili behar duela ezkutuan.] 

e. ?Mary told us that Alfred must be secretly seeing Barbara. 
[?Maryk esan zigun Alfredek Barbararekin ibili behar duela ezkutuan.] 

 

(14) The area must be evacuated. 
[Eremua hustu egin beharra dago.] 

 

(15) a. Is that so? (= Is it the case that the area must be evacuated?) 
[Hala da? Egia da eremua hustu egin beharra dagoela?] 

b. I don’t believe it. (= I don’t believe that the area must be evacuated) 
[Ez dut uste. (= Ez dut uste eremua hustu egin beharra dagoenik)] 

c. I agree. (= I agree that the area must be evacuated) 
[Bat nator. (= Bat nator eremua hustu egin beharra dagoela (esatean))] 

d. It is surprising that the area must be evacuated. 
[Harrigarria da eremua hustu behar izatea.] 

e. Mary told us that the area must be evacuated. 
[Maryk esan zigun eremua hustu egin beharra dagoela.] 

 

                                                
107 ‘Root irakurketa’ esaten dio berak. 
108 Gogoan izan beharrezkotasunarekin eta posibilitatearekin daudela lotuta bi modalitate motak: 

epistemikoa aurretik dakiguna irizpidetzat hartuta; deontikoa, berriz, legeak irizpide izanda. 
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Papafragouren arabera, datu horiek iradokitzen dute adierazitako proposizioaren 

gaineko eremua hartzen duela modalitate epistemikoak; hiztunaren jarrera adierazten 

du, eta, ondorioz, ezin da agertu beste jarrera operatzaile batzuekin, (13)koak ez 

onartzeak erakusten duen bezala. Aitzitik, (16)koak onargarriak direla dio, “oinarrizko 

proposizioari emandako erantzun gisa ulertuz gero”. 

 

(16) a. Is that so? (= Is it the case that A. is secretly seeing B.?) 
[Hala da? (= Egia da A. B.rekin dabilela ezkutuan?)] 

b. I don’t believe it. (= I don’t belive that A. is secretly seeing B.) 
[Ez dut sinesten. (= Ez dut sinesten A. B.rekin dabilenik ezkutuan.)] 

c. I agree. (= I agree that A. is secretly seeing B.) 
[Bat nator. (= Bat nator (esatean) A. B.rekin dabilela ezkutuan] 

d. It is surprising that Alfred is secretly seeing Barbara. 
[Harrigarria da Alfredek Barbararekin ibiltzea ezkutuan.] 

 

Geroztikako lan batean (Papafragou 2006: 1691), adostasun/desadostasun 

diagnostikoa109 esaten dio test multzo horri, azalduz saiatzen direla erakusten entzuleak 

ezin duela zalantzan jarri edo onartu epistemikoki interpretatutako modalaren edukia; 

eta, ondorioz, esaldiaren egia-baldintzazko edukia ez den beste esanahi-maila batekoa 

izan beharra daukala. 

 

Hain zuzen, lan horretan (Papafragou 2006: 1700) argitzen du ez dutela gehiegi 

gogatzen literaturako argudio horiek; alegia, diotenek modalitate epistemikoak ez diola 

ekarpenik egiten egia-baldintzazko edukiari. Adierazitako proposizioari ekarpena egiten 

dion gisan hartu beharko litzateke modalitate epistemikoa (beste modalitate mota 

batzuekin batera), haren iritzian. Eta interesgarria iruditzen zaio modalitate 

epistemikoarekin lotutako beste proposizio-operatzaile mota batzuetara zabaltzea berak 

emandako argudioak; esaterako, ebidentzialetara. 

 

 

 

 

                                                
109 ‘Assent/dissent diagnostic’ da jatorrian. 
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3.4.2. ‘Omen’en kasuan erabiltzea 

 

Horixe egiten du Fallerrek (2002), hain justu; testa darabil ebazteko cuzco 

kitxuako ebidentzialek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dioten edo ez. Eta 

egokitutako test hori110 baliatuko dugu ‘omen’ aztertzeko. Honela dio: 

 

(17) Elementu bat zalantzan jar badaiteke, uka badaiteke edo horrekiko 

(des)adostasuna adieraz badaiteke, adierazitako proposizioaren egia-

baldintzei egiten die ekarpena. Bestela, ez die ekarpenik egiten egia-

baldintzei edo izaera ulertezina du.111 (Faller 2006: 11) 

 

Test hori darabil Fallerrek (2002: 195-197, 2006: 10-13) ondorioztatzeko cuzco 

kitxuako ‘-si’ enklitiko ebidentzialak ilokuzio-indarrari egiten diola ekarpena. Ikus 

dezagun zertan datzan testa, eta zer gertatzen den ‘omen’ekin aztermodu bera erabilita. 

Lehenbizi, eman dezagun nola aztertuko genukeen ‘omen’ hizketa-ekintzen teoriako 

aukera sinple eta naturalenaren arabera (Fallerrek dakarren lehenengo formulazioa da, 

(7)), eta ikusiko dugu (4.4. atalean) horixe litzatekeela egokia ‘omen’en berri emateko. 

 

Har dezagun ‘omen’ duen esaldi bat; esaterako, (6) ((18) gisa errepikatuta 

dakargu hemen): 

 

(18) “Euria ari omen du” 

 

Demagun s hiztuna dela, s2 jatorrizko hiztuna, q jatorrizko hiztunak adierazitako 

proposizioa, p hiztunak adierazitako proposizioa, ILL hiztunaren hizketa-ekintzaren 

ilokuzio-indarra eta Assert jatorrizko hiztunak egin duena. Horiek horrela, honela 

deskriba daiteke (18) esaldia: 

 
                                                
110 ‘Challengeability’ testa deitu zion, hasieran, Fallerrek (2002), erronkan edo zalantzan jartze testa. 

Baina geroagoko lan batean (Faller 2006: 10) egokiagotzat du ‘assent/dissent’ esatea, Papafragouk (2006) 

proposatu bezala; hobeto biltzen duela-eta testaren izaera. 
111 If an element can be questioned, doubted, rejected or (dis)agreed with, it contributes to the truth 

conditions of the proposition expressed. Otherwise, it either does not contribute to the truth conditions or 

it is inscrutable. (Faller 2006: 11) 
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q = ‘Euria ari du’ 

p = !s2[Assert(s2, q) " s2 $ s]112 

ILL = ASSERT(p) 

 

Edo beste era batera esanda: 

 

q: EURIA ARI DU 

p: HIZTUNA EZ DEN BESTE(REN) BATEK ESANA DA q 

ILL = BAIETSI (p) 

 

Horiek horrela, hartu (18) esaldia, eta eman horri ondoko hiru erantzunak: 

 

a: “Egia da hori?” 

b: “Ez da egia hori” 

c: “Egia”113 

 

Eta ikusi zeri buruzko oharrak diren (a), (b), eta (c); qri edo pri buruzkoak. Alegia, (18) 

esaldia entzunda (a) galdetuz gero, zer ari gara zalantzan jartzen, q (alegia, euria ari 

duela) ala p (hiztuna ez den besteren batek esana dela q)? Esaldi bera entzunda, “Ez da 

egia hori” erantzunez, zer ari gara ukatzen, euria ari duela ala besteren batek esana dela 

euria ari duela? Eta “Egia” erantzunda, berriz, ados zerekin gaudela arituko ginateke 

adierazten, qrekin ala prekin? 

 

Fallerrek ‘-si’ren gainean egiten duen azterketaren arabera, q proposizioari 

buruzkoak soilik izan daitezke erantzun horiek cuzco kitxuan; indar ebidentziala (alegia, 

                                                
112 Egokitu egin dugu Fallerren formulazioa: ‘p = !s2[Assert(s2, q) " s2 # {h, s}]’, non h entzulea den, s 

hiztuna, eta s2 q proposizioa adierazi duen hiztuna. ‘Omen’ekin zilegi baita jatorrizko hiztuna bigarren 

pertsona izatea, hau da, hiztunak aurrean duen solaskidea, 4.4. atalean ikusiko dugun bezala. 
113 Papafragouk (2000: 107-108) aditz faktiboaren azpian eta esatezko aditzen azpian agertzearen adibide 

bana eransten die horiei, lehenxeago ikusi bezala, baina 4.1.4. azpiatalean bilduko ditugu, txertatzeaz 

aritzean. Fallerren (2002: 111) oharrari jarraituko diogu, hortaz; hark baitio aparte aztertuko dituela 

Papafragouk test beraren baitakotzat dituen (13d-e) adibideak, beste diagnostiko bat eskatzen dutela eta, 

ageriko txertatzea dutelako. (17)ko testak, ordea, ez du biltzen halako txertatzerik. 
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hiztuna ez den besteren batek esana dela q), ezin baita zalantzan jarri. Gauza bera 

gertatzen al da ‘omen’en kasuan? Ikus dezagun. 

 

Lehenbiziko begiratuan, badirudi interpreta daitezkeela hala, qri buruzkoak 

bakarrik balira bezala; hots, euria aritzeari buruzkoak. Esango genuke horiek direla 

interpretazio arruntenak: 

 

a: “Egia da euria ari duela?” 

b: “Ez da egia euria ari duela, urdin-urdin dago eta” 

c: “Egia da euria ari duela. Ez al duzu entzuten?” 

 

Haatik, izan daitezke pri buruzko oharrak ere. Alegia, galdetzen dena (a), ukatzen dena 

(b) edo onartzen dena (c) izan daiteke beste norbaitek euria ari duela esan ote dion 

ere;114 zilegi baitira, berebat, honako beste erantzun hauek: 

 

a: “Egia al da hori? Benetan norbaitek hori esan dizu?” 

b: “Ez da egia hori. Ez dizu inork esan, zuk asmatu duzu” 

c: “Egia. Nik ere aditu dut” 

 

                                                
114 Ez litzateke hori egitea onartzen duen hizkuntza bakarra euskara. Aikhenvaldek dioenez (2004a: 97-

98), wanka kitxua hizkuntzan jar daiteke zalantzan informazio-iturria. Baita st’át’imcets hizkuntzan ere. 

Matthewson eta besteren  (2007: 220-227) arabera, pasatzen dute testa st’át’imcetseko ebidentzialek, eta 

adierazitako proposizioari ekarpena egiten diotela ondorioztatzeko argudiotzat darabilte. Zalantzak 

ditugu, nolanahi ere, egokiak ote diren ematen dituzten frogak; ez gara sartuko, ordea, horretan. Horiez 

gain, ikusi dugu Papafragouk (2006: 1700) aldarrikatzen duela proposizioari ekarpena egiten dioten gisan 

aztertu behar direla ingeleseko modal epistemikoak. Fallerrek (2002: 111-116) ere argudiatzen du jar 

daitezkeela zalantzan; eta horrek erakusten du, haren ustez, egiten dietela ekarpena egia-baldintzei, nahiz 

eta egia-baldintzei ekarpenik egiten ez dieten gisan aztertu izan diren. Honako adibidea dakar, esaterako: 

 

(i) a. Jo could be the thief. [Baliteke Jo izatea lapurra.] 

b. That’s not true. Jo cannot be the thief. She would never do anything like this. 

[Ez da egia. Jo ezin liteke izan lapurra. Ez zukeen inoiz halakorik egingo.] 
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Gure iritzian, testuingurua zein den, eskuragarriagoa izango da interpretazio bat 

edo bestea; hau da, q zalantzan jartzea (alegia, euria ari duela) edo p jartzea zalantzan 

(hots, beste norbaitek esan diola hori). Baina gaude biak direla zilegi. 

 

Dakargun beste adibide bat: 

 

(19) “Gauzak ondo omen doaz” (Gonzalez 2009: 5) 

 

Ikus dezagun (a), (b) eta (c) erantzunak izan daitezkeen qri buruzkoak, esaldi horri 

dagokionez: 

 

 a:  “Egia al da hori? Gaizki zihoazela uste nuen” 

 b: “Ez da egia hori, arazo handiak dituzte” 

 c: “Egia, bilakaera ederra izan du” 

 

Erantzun naturalak iruditzen zaizkigu. Orain, egin dezagun aproba (a), (b) eta (c) 

erantzunak pri emanda: 

 

 a: “Egia al da norbaitek esan dizula?” 

b: “Ez da egia, ez dizu inork esan halakorik, zuk asmatu duzu, baikorrak izan 

gaitezen” 

c: “Egia, niri ere esan didate” 

 

Aurrekoei bezain egoki irizten diegu horiei ere. Beraz, balizko bi interpretazio 

genituzke, halaber, (19) esaldiaren kasuan. 

 

Antzekoa gertatzen da ‘omen’ ez baina ‘esan’ aditza, proposizio-jarrera 

adierazteko aditzen bat nahiz ezagutza-aditzen bat duten esaldietan. Hartu, esaterako: 

 

(20) “Esan dute euria ari duela” 

 

(21) “Uste dut euria ari duela” 

 

(22) “Badakit euria ari duela” 
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Solaskideak esandako (20)-(22) esaldiak entzunda, “Egia da hori?” galdetzean, 

edo “Ez da egia hori” nahiz “Egia” erantzutean, zertan ari gara, (i) euria ari duela 

zalantzan jartzen, horrekiko desadostasuna adierazten edo horrekin bat egiten dugula 

adierazten, 

 

a: “Egia da euria ari duela?” 

b: “Ez da egia euria ari duela, urdin-urdin dago eta” 

c: “Egia da euria ari duela. Ezagun du zaratan” 

 

edo (ii) hala esan dutela, hala uste duela edo hori badakiela zalantzan jartzen, ukatzen 

edo onartzen? Ikus dezagun bigarren aukera hori adibidez adibide. (20) esaldiari 

dagokionez, honako erantzunak genituzke, esaterako: 

 

a: “Egia da euria ari duela esan dutela? Nik ez dut halakorik entzun” 

b: “Ez da egia hori esan dutela, irudiak bakarrik erakutsi dituzte” 

c: “Egia da hala esan dutela, ni ere han nintzen eta” 

 

Har dezagun, orain, (21) esaldia, eta ikus dezagun uste izatea egon daitekeen jo 

puntuan: 

 

a: “Egia da hori uste duzula? Zergatik jantzi dituzu, orduan, sandaliak?” 

b: “Ez da egia hala uste duzula, aterkia hartuko zenuen bestela” 

c: “Egia da, ez zenituen katiuskak jantziko bestela!” 

 

Azkenik, egin dezagun proba (22) esaldiko jakitea zalantzan jarriz, ukatuz eta 

onartuz: 

 

a: “Egia al da badakizula? Ikusten al duzu, bada, ezer hortik?” 

b: “Ez du euririk ari; beraz, ez da egia badakizula” 

c: “Egia da, jakingo ez duzu, ba, oraintxe ikusi duzu-eta leihotik!” 

 

Egoki irizten diegu (20) esaldiko esan izanari, (21)eko uste izateari eta (22)ko 

jakiteari emandako erantzunei. Hortaz, gaude ‘esan’ aditza, proposizio-jarrera 
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adierazten duen aditza eta ezagutza-aditza duten esaldietan ere, nahiz eta naturalagoa 

edo eskuragarriagoa izan irakurketa bat (hau da, euria ari duela zalantzan jartzea, 

ukatzea edo onartzea), egokia dela bestea ere (alegia, hala esan dutela, hori uste duela 

edo badakiela jartzea jomugan). Biak dira zilegi, beraz, gure iritzian. 

 

Horixe da gure irudipena; hots, ‘omen’ duen esaldia hartu eta (a), (b) eta (c) 

erantzunak emanez gero, bi gauzari ihardesten ari litekeela entzulea: qri nahiz pri. Hala 

eta guztiz ere, ezin oinarritu gure intuizio hutsean baieztapen ziur bat egiteko, eta 

galdeketa sorta bat egin diegu hainbat hiztuni, uste horrekin bat datozen edo ez jakiteko. 

Eta, hori jakin ondoan, ondorio sendoagoa atera ahal izateko. 
  

3.4.3. Hiztunei egindako galdeketa 

 

• Helburua 

 

Galdeketa honen helburua da jakitea zer ukatzen den, hiztunen ustez, ‘omen’ 

duen esaldi bat ukatzen denean: q (jatorrizko hiztunak esandakoa) edo p (hiztuna ez den 

besteren batek esandakoa dela q). 

 

Ikusi dugu proba hirukoitza dela adostasun/desadostasun testa; alegia, esaldi bat 

hartu, eta hiru gauza egiten dira: zalantzan jarri, ukatu eta onartu. Hiztunei egindako 

galdeketan, ordea, horietako batera mugatu gara; ukaziora, hain justu, honako arrazoi 

hauek direla eta: 

 

- Horixe da hiruretan probarik gogorrena: ukazioa. 

- ‘Omen’ek harreman berezia du ukazioarekin, edo ukazioak ‘omen’ekin, ikusi 

dugun bezala (zehaztuko dugu gehiago 4.1.2. azpiatalean): ‘omen’ ezin 

txerta daitekeen arren ‘ez’ partikularen bidez sortutako ukazioaren azpian, 

arrazoi sintaktikoak direla tarteko, eta nahiz eta ezin izan dezakeen haren 

baitako eragin eremu estua, ager liteke ‘ez da egia’ moduko kanpoko ukazioa 

izanez gero. 

- Beste aztertzaile batzuek ere (ikus, besteak beste, Faller 2002 eta 

Matthewson eta beste 2007) ukazioaren adibideak baliatzen dituzte, 
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gehienbat, ‘omen’en tankerako elementuak adostasun/desadostasun testaren 

arabera aztertzean. 

 

Esan dugu q nahiz p ukatzea dela zilegi, gure ustean; biak uka litezkeela. 

Nolanahi ere, ikusi nahi izan dugu zer dioten hiztunek, zer intuizio duen subjektu 

bakoitzak. Gogoan izan helburua dela jakitea onartuko ote luketen hiztunek p ukatzea. 

Onartuko balute, froga bat litzateke ebazteko proposizio-edukiari egiten diola ekarpena 

‘omen’ek, eta ez ginateke gure intuizio hutsean bakarrik oinarrituko. 

  

• Prozedura 

 

 Hiru egoera edo testuinguru sortu ditugu adostasun/desadostasun test sorta 

egiteko. Esan dugu, atarikoetan, hogeita hamabi egoerako saioa egin duela hiztun 

bakoitzak orotara; adostasun/desadostasun testaz gain, beste era bateko galdeketak ere 

egin baititugu beste kontu batzuk frogatzeko (6.3. atalean arituko gara horiez). 

Nahastuta sartu ditugu egoera guztiak, hiztuna bilatu nahi genuenaz ohar ez zedin, eta 

ahalik eta naturalen egin zezan galdeketa, ahalik eta eraginik txikienarekin. 

 

Sortatxo honi dagokionez, egoera bakoitzean, testuingurua deskribatu dugu 

lehenbizi; ondoren, bi lagunen arteko elkarrizketa bat ageri da, irudiek eta ahotsek115 

lagunduta. Solaskide batek galdera bat egiten du, eta besteak ‘omen’ duen esaldi baten 

bidez erantzuten dio. Jarraian, galdera egindako solaskideak ukatu egiten du beste 

solaskideak erantzundakoa, ‘Ez da egia’ formula duten balizko bi erantzun emanez; 

batak ‘hiztuna ez den besteren batek esana da q’ edukiari egiten dio erreferentzia, 

besteak q proposizioari. Galdeketa egiten ari den subjektuak esan behar du onartuko 

lituzkeen erantzunak, onargarritasun eskala baten arabera; bakoitzaren onargarritasuna 

adieraziz, eskalako zenbaki baten bidez. Honako hauxe da aukeren eskala: 

 

                                                
115 Hasierako bederatzi subjektuei aukeran jarri genizkien ahotsak; eurek hauta zezaketen elkarrizketak 

eta esaldiak entzun edo ez, hala nahi izanez gero, bozgoragailutxoan klikatuta. Ondoren, ordea, zuzenean 

sartu genituen ahotsak; hiztunek zuzenean entzuten zituzten, klikatu beharrik gabe. Jakitun gara 

desberdintasun horrek eragina izan dezakeela, beharbada, emaitzetan; eta hasierakoak bazter uztea 

zatekeen egokiena apika. Haatik, ohartu gara ez dela alde handirik sumatzen emaitzei erreparatuta, talde 

guztia edo bakarra hartu. Beraz, guztiak hartu ditugu kontuan azkenean. 
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1. Onartuko nuke, arazorik gabe, naturala iruditzen zait. 

2. Ez da oso naturala, baina onartuko nuke. 

3. Ez nuke erraz onartuko, ez da oso naturala. 

4. Ez nuke onartuko inola ere. 

 

Aipatzekoa da, galdeketa egitean, subjektuak aukera duela nahi duenean atzera 

egiteko; hala egoeraz ondo jabetu ez bada, nola elkarrizketaz ondo gogoratzen ez bada, 

xehetasunei erreparatzeko. Azken batean, berak markatzen du galdeketaren erritmoa. 

 

Azkenik, esan beharra dago, ‘omen’ez gain, beste elementu batekin ere egin 

ditugula galdeketak. ‘Omen’ekin zer gertatzen den ikusi nahi dugu, hiztunek nola 

hautematen duten ‘omen’en erabilera. Baina egoera berak baliatu ditugu, bidenabar, 

ikusteko ‘omen’ekin dituzten intuizio berak ote dituzten hiztunek ‘esan’ekin ere. 

‘Omen’entzat baliatutako egoera eta elkarrizketa berak erabili ditugu, baina pertsonaien 

izenak aldatuta, subjektuek bi egoerak ahalik eta gutxien lotzea saihesteko, batean 

emandako erantzunak bestekoa hainbeste baldintza ez zezan. 

 

Uste orokorra da ‘esan’ aditzak proposizio-edukiari egiten diola ekarpena. 

‘Omen’ek ere proposizio-edukiari ekarpena egiten diolako balizko ondorioak 

zilegitasunik izango badu, paretsuko emaitzak eman behar lituzkete ‘omen’ekin 

egindako galdeketek eta ‘esan’ekin egindakoek.116 Hau da, bai batarekin bai bestearekin 

onartu behar lituzke subjektuak egoera bakoitzeko solaskideak emandako bi erantzunak; 

q ukatzea nahiz p edo r117 ukatzea. Bietan emaitza desberdina balitz, ordea, esan nahi 

baita ‘esan’ekin biak ukatzea onartzen badu subjektuak eta ‘omen’ekin ez, ‘omen’ek 

proposizio-edukiari ekarpena egiten diolako ustearen kontrakoa litzateke, eta ‘omen’ek 

proposizio-edukiari ez baina ilokuzio-indarrari egiten diola ekarpena pentsatzera 

eramango gintuzke. Horixe baita ‘omen’en tankerako elementuak hizketa-ekintzen 

arabera aztertzen dituztenen ustea:118 ‘esan’ aditzak esaldiaren egia-baldintzak aldatzen 

                                                
116 Esan dugu, adostasun/desadostasun testa ‘omen’i ezartzean (aurreko azpiatalean), gure irudiko, zilegi 

dela p zalantzan jartzea, ukatzea nahiz onartzea, bai ‘omen’en kasuan, bai ‘esan’en kasuan. Horren 

arabera, ‘esan’ez gain, ‘omen’ek ere ekarpena egingo lioke proposizio-edukiari. 
117 Hala egingo diogu erreferentzia ‘esan dute q’ri. 
118 Baita aurresuposizio gisa aztertzen dituztenen ustea ere (ikus 4.3. atala). 
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ditu; ‘omen’en gisako elementuak, berriz, ez. Hortaz, emaitza desberdinak espero 

lituzkete bietan. 

 

Aurkez eta azter ditzagun hiru egoerak banan-banan. 

 

1. egoera119 

 
1.       

   
     2. 

 
 

 

 

                                                
119 ‘Omen’ partikulari dagozkion egoerak testura ekarriko ditugu, diapositiben bidez. ‘Esan’i 

dagozkionak, berriz, I. eranskinean bildu ditugu, idatziz. 
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3.       

 
4. 

 
 

Azalpena 

 

 Egoera horretan,120 ikusi nahi da subjektuak onartuko ote lukeen ukatzea, batetik, 

Izarok Unairi lan bat bukatu behar duela esan izana (p); eta lana bukatu izana (q), 

bestetik. Horregatik utzi dugu irekita egoera. Dakigun gauza bakarra da Nora Izarorekin 

egon dela, Unairi erosketak egitera joateko proposatu aurretik. Ez dakigu, ordea, zeri 

buruz aritu diren hizketan. Edozein moduz ere, hor dago Unai aitzakiak asmatzen 

ibiltzeko aukera, ez baita erosketak egitera joan zalea. 

 

 

                                                
120 ‘Omen’en kasua hartuta azalduko ditugu egoerak. 
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Emaitzak 

 

 Hona hemen, taula batean, lehenengo egoera horretan subjektuek emandako 

erantzunak:121 

 

1. taula 

1. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala q p q r 

1. Onartuko nuke arazorik gabe. %63,64 

(14 subjektu) 

%77,27 

(17) 
(59,76–94,78)122 

%72,73 

(16) 

%86,36 

(19) 

2. Ez da oso naturala, baina onartuko nuke. %9,09 

(2) 

%4,55 

(1) 
(-4,16–13,26) 

%4,55 

(1) 

%0 

(0) 

3. Ez nuke erraz onartuko. %18,18 

(4) 

%9,09 

(2) 

%13,64 

(3) 

%9,09 

(2) 

4. Ez nuke onartuko inola ere. %9,09 

(2) 

%9,09 

(2) 

%9,09 

(2) 

%4,55 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Ehunekoetan emango ditugu emaitzak, bi eratan: taula batean eta grafikoan. Nolanahi ere, taulan, bildu 

ditugu, parentesi artean, erantzun bakoitza emandako subjektuei dagozkien kopuru absolutuak. 
122 Datuak esanguratsuak diren neurtzeko, estatistikan erabili ohi diren konfiantza tarteak neurtu ditugu 

(%95ekoa, kasu honetan), ondoko formula honen bidez: 
(1 ) (1 )1.96 , 1.96p p p pp p
n n

! "# #
# +$ %$ %

& ' . Konfiantza tarteak populazio 

osoa kontuan hartuz gero genituzkeen emaitzei dagozkie. Gure eztabaidarako zeresan handiena duten 

ehunekoen tarteak atera ditugu. %77, 27 horren kasua, esaterako, esanguratsua da. Izan ere, %25 

legokioke zoriz, eta %50etik gora dago, baita ere. 
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1. grafikoa 

 
Eztabaida 

 

Lehenengo egoerari dagokionez, subjektuek nabarmen onartzen dute Izarok 

Unairi lan bat bukatu behar duela esan izana ukatzea. %77,27k erabat onartu dute, eta 

%4,55ek onartuko lukete (alegia, hiztun batek), nahiz eta ez zaien oso naturala egiten 

(%81,82 lirateke guztira). %9,09k bakarrik esan dute ez luketela onartuko inola ere, eta 

beste horrenbestek ez lukete erraz onartuko (%18,18 dira orotara). Aldiz, %63,64k 

onartu dute q ukatzea, lana bukatu beharra daukala alegia, eta %9,09k (hots, bi lagunek) 

2 zenbakia eman diote. Beste %9,09k soilik ukatu dute erabat hori ere, eta %18,18k 3 

zenbakia eman diote. Nabarmentzekoa da gehiagok onartu dutela, hiztunak ‘omen’ duen 

esaldia ukatzean, p ukatu ahal izateko aukera q ukatu ahal izatekoarena baino, eta 

gutxiagok baztertu erabat; guk arruntagotzat jo dugun arren q ukatzea, aurreko 

azpiatalean. Eta horrek indartu egiten du ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena 

egiteko aukera. Begibistakoa da horren aldekoak direla emaitzak lehenbiziko egoera 

horretan. 

 

Emaitza horiek ‘esan’enekin alderatuta, ikusten da bertsuak direla ondorioak. 

Oraindik gehiago nabarmentzen da, hortaz, proposizio-edukiari ekarpena egiteko 

aukera. %86,36k erabat onartu dute esan izana (r) ukatzea, eta %4,55ek bakarrik ukatu 

dute erabat. %9,09k 3 zenbakia eman diote. Beste aukera, berriz, q ukatzea, %72,73k 

onartu dute erabat, eta %9,09k inola ere ez. Subjektuen %4,55ek 2 zenbakia eman diote, 

eta %13,64k 3a. ‘Esan’en kasuan ere, hortaz, gehiagok onartu dute esan izana ukatzea q 

ukatzea baino. 
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2. egoera 

 
1.       

 
2. 

 
3. 
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Azalpena 

 

 Egoera horretan, ez solaskide batek ez besteak daki zer eguraldi dagoen, ez 

baitute ikusten, bulegoak leihorik ez duela eta. Baina badakigu, behinik behin, Kepak 

lanean jarraitu nahi duela eta Maialenek ez. Kepari telefonoz deitu diote; ez dakigu, 

ordea, zer esan dion telefonoz bestaldekoak. Kasu horretan ere, irekita dago Kepak 

gezurra asmatu izanaren aukera, lanean jarrai dezaten, eta Maialenek hori sumatu 

izatekoa. 

 

Emaitzak 

 

Ikus dezagun, taula batean, zer erantzun eman dituzten subjektuek bigarren 

egoera horri dagokionez: 

 

2. taula 

2. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala q p q r 

1. Onartuko nuke arazorik gabe. %77,27 

(17) 

%54,55 

(12) 
(33,74–75,36) 

%81,82 

(18) 

%63,64 

(14) 

2. Ez da oso naturala, baina onartuko nuke. %4,55 

(1) 

%9,09 

(2) 
(-2,92–21,10) 

%9,09 

(2) 

%9,09 

(2) 

3. Ez nuke erraz onartuko. %9,09 

(2) 

%22,73123 

(5) 

%0 

(0) 

18,18 

(4) 

4. Ez nuke onartuko inola ere. %9,09 

(2) 

%13,64 

(3) 

%9,09 

(2) 

9,09 

(2) 

 

 

 

 

 

                                                
123 Subjektu batek zalantza izan du 2/3 zenbakia eman, eta 3an sartu dugu, zalantza egin badu, ez 

onartzeko joera duela ulertuta. 
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2. grafikoa 

 
Eztabaida 

 

Bigarren egoeran, lehenbizikoan ez bezala, gehiagok onartu dute q ukatzea p 

ukatzea baino. Edonola ere, subjektuen erdiek pasatxok onartu dute erabat Maialenek 

telefonoz bestaldekoak Kepari euria ari duela esan izana ukatzea: %54,55ek, eta beste 

%9,09k 2 zenbakia eman diote (%63,64 dira batuz gero). %13,64k soilik ez dute onartu 

inola ere, eta %22,73k ez lukete erraz onartuko (%36,37 lirateke guztira). %4,55ek 

zalantza izan du 2 edo 3 zenbakia eman. Beraz, nahiz eta ez izan aurreko egoeran bezain 

nabarmena, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena egiteko aukeraren alde egiten dute 

emaitzek. Subjektu batzuek ez onartu arren p ukatzea, ez da gutxi %54,55ek onartzea 

eta beste %9,09k 2 zenbakia ematea. Euria aritzea ukatzea, berriz, %77,27k eman dute 

erabat ontzat; eta %4,55ek onartuko lukete, nahiz eta ez oso natural iritzi (%81,82k, 

beraz, guztira). %9,09k erabat baztertu dute hori ukatu ahal izatea, eta beste %9,09k ez 

lukete oso erraz onartuko. 

 

‘Esan’ duen egoerari dagokion bezainbatean ere antzekoak dira emaitzak. 

‘Omen’en kasuan baino %9,1 gehiagok onartu dute erabat esan izana ukatzea, %63,64k; 

eta %9,09k ez dute onartu inola ere (%72,73 dira guztira). Subjektuen %9,09k 2 

zenbakia eman diote, eta %18,18k 3a, ‘omen’en kasuan bezala. Euria aritzea ukatzea, 

ostera, hiztunetatik %81,82k onartu dute guztiz, eta 2 zenbakia eman diote %9,09k 

(%90,91 lirateke); beste %9,09k, berriz, erabat ukatu dute. Beraz, ‘esan’en kasuan ere, 

gehiagok onartu dute q ukatzea, euria aritzea, euria ari duela esan izana (r) ukatzea 

baino. 

 



128   ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa  

 

3. egoera 

 
1.       

 
2. 

 
3. 
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Azalpena 

 

 Hirugarren egoera horretan, Harkaitzek ikusi du Iker ikaskideak hautsi duela 

kristala, ‘omen’en bidez erantzun dio irakasleak egindako galderari; horrekin adieraziz 

berak ez duela ikusi nork hautsi duen, baizik eta besteren batek esan diola. 

 

Emaitzak 

 

Ekar ditzagun, taula batean, subjektuek hirugarren egoera horretan emandako 

erantzunak: 

 

3. taula 

3. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala q p q r 

1. Onartuko nuke arazorik gabe. %22,73 

(5) 

%31,82 

(7) 
(12,36–51,28) 

%4,55 

(1) 

%68,18 

(15) 

2. Ez da oso naturala, baina onartuko nuke. %4,55 

(1) 

%27,27 

(6) 
(8,66–45,88) 

%4,55 

(1) 

13,64124 

(3) 

3. Ez nuke erraz onartuko. %18,18 

(4) 

%18,18 

(4) 

%9,09 

(2) 

%4,55 

(1) 

4. Ez nuke onartuko inola ere. %54,55 

(12) 

%22,73 

(5) 

%81,82 

(18) 

%13,64 

(3) 

 

                                                
124 Lagun batek 1/2 erantzun du, eta 2 gisa hartu dugu, erabat onartzeko zalantza izan badu, zerbaitegatik 

izango dela iritzita. 
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3. grafikoa 

 
Eztabaida 

 

Hirugarren egoera dela eta, hasteko esan beharra daukagu, galdeketak egin 

ahala, ohartu garela ez dagoela, agian, behar bezain garbi deskribatuta egoera, eta 

zalantza handiak sortzen dituela erantzunak ematean. Harkaitzek ikusi du Ikerrek hautsi 

duela kristala, baina ‘omen’en bidez erantzun dio irakasleari, horrekin adieraziz berak 

ez duela ikusi, baizik eta besteren batek esandakoaren berri ematen ari dela. Bada 

subjektu batzuek zalantzak izan dituzte irakaslearen erantzunen egokitasunaren gainean: 

irakasleak ez baitu ikusi nork hautsi duen kristala, nola erantzungo dio “Ez da egia, 

besteren batek hautsi du!” edo “Ez da egia, zuk ikusi duzu-eta nork hautsi duen!”? 

Horratx hurrengo saioetarako hobetu beharreko gauza bat. 

 

Arazoak gorabehera, subjektuen %31,82k jo dute erabat egokitzat irakasleak 

ukatu ahal izatea Harkaitzek besteren bati entzun izana Ikerrek puskatu duela kristala 

(p). Eta 2 zenbakia eman diote beste %27,27k. %22,73k, berriz, ez dute inola ere onartu 

irakasleak hori ukatu ahal izatea. Nahiko nabarmen jaitsi da, beraz, p erabat onartzen 

dutenen kopurua, beste bi egoerekin alderatuta. Edozein moduz ere, %59,09 dira, erabat 

onartu dutenei zalantza egin arren onartzen dutenak erantsita. Ukatzea onartzen ez 

dutenak baino gehiago: %40,91 dira, erabat ukatzen duten %22,73ri erraz onartuko ez 

luketen %18,18 erantsita. Kristala Ikerrek hautsi duela ukatzea (q), aldiz, hiztunen 

%22,73k besterik ez dute onartu bete-betean, eta %54,55ek baztertu erabat. %4,55ek 2 

zenbakia eman diote, eta %18,18k ez lukete erraz onartuko. Beraz, gehiago dira esan 

izana onartzen dutenak (%59,09) hautsi izana onartzen dutenak baino (erabat onartzen 
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duten %22,73ri zalantza duten %4,55 erantsita, %27,28); lehenbiziko egoeran gertatzen 

den gisan. Berez, espero genuen p ukatzea onartzen duten subjektuek baino gehiagok 

onartzea q ukatzea. 

 

 Aldea dago ‘esan’ aditzari dagozkion emaitzekin alderatuz gero. Subjektuen 

%68,18k onartu dute osoki irakasleak ukatzea Kimetzi besteren batek esan izana 

Manexek hautsi duela kristala, eta 2 zenbakia eman diote beste %13,64k (%81,82 dira 

guztira). Hiztunen %4,55ek zalantza izan dute 1 edo 2 gisa epaitu, eta 2koekin batera 

sartu ditugu. %13,64k ez dute egokitzat jo, inola ere, hori ukatu ahal izatea, eta beste 

%4,55ek 3 zenbakia ipini diote (%18,19 lirateke batera hartuta). Kristala Manexek 

hautsi duela ukatzea, aldiz, subjektuen %4,55ek bakarrik eman dute erabat ontzat, eta 

beste %4,55ek 2 gisa baloratu. %81,82k, berriz, ez dute inola ere onartu, eta beste 

%9,09k 3 zenbakia eman diote. %18,18 eta %90,91 dira, orotara, hurrenez hurren. 

  

Esango genuke jatorrizko hiztunaren, Harkaitzen/Kimetzen, esaldian ‘omen’ edo 

‘esan’ agertzeari dagokiola irakaslearen erantzuna (“Ez da egia, ez dizu inork esan, zuk 

ikusi duzu-eta nork hautsi duen!”) onartzearen eta ez onartzearen arteko halako aldea. 

Gogoratu %31,82k onartu dutela erabat ‘omen’en kasuan, eta %68,18k ‘esan’en kasuan. 

Subjektuen joera nabarmena da irakaslearen erantzuna onartzea jatorrizko esaldiak 

‘esan’ aditza duenean; ‘omen’ partikula duenean, ostera, txikitu egiten da joera hori. 

Hiztun batzuek, gainera, esplizituki adierazi digute hori, erantzuna ematean. Hala 

ikusten da, baita ere, aukeren eskalatik emandako zenbakietan; ‘omen’en kasuan, 2ko 

eta 3ko gehiago dago ‘esan’en kasuan baino, hiztunek adibide horretan izandako 

zalantzen erakusgarri. 

 

• Eragozpenak 

 

 Subjektuei ez zaie, orokorrean, erraza egin egoerak eurenganatzea. Egoera 

nahiko bihurriak dira, naturaltasun handiegirik gabekoak, beharbada, buelta bat baino 

gehiago eman beharrekoak; ezaugarri jakina behar baitute. Lortu nahi diren datuak 

erdiesteko, azken batean, bilatu behar da egoera bat non solaskide batek ‘omen’ 

partikuladun (edo ‘esan’ aditza duen) esaldi bat egin duen, eta beste solaskideak bi 

gauza ukatzen dituen horri dagokionez; batetik, q (‘omen’/‘esan’ik gabeko proposizioa), 

eta, bestetik, beste norbaitek horren berri eman izana beste solaskideari. 
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Gainera, ohartu gara pertsona bakoitzaren izaerak zeresan handia duela 

erantzunak ematean: hizkuntza nola erabiltzen duen, egoerari zer buelta ematen dion, 

zer zirrikitu ikusten dizkion… aldatu egiten da haren erantzuna. Gaude bakoitzak bere 

hizkuntzaz duen intuizioa baino haragokoa dela kontua galdeketa horietan. 

 

 Horrez gain, aipatu dugu, hirugarren egoera ez dagoela, agian, behar bezain 

garbi deskribatuta, eta zalantzak sortzen dituela. 

 

 Hortxe, beraz, gabezia puntu batzuk edo hurrengo saioetarako hobetu beharreko 

zenbait gauza. Edonola ere, gaude, herrenak herren, galdeketa horrek lagun dezakeela, 

eta laguntzen duela, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez 

erabakitzeko bidean; nahiz eta jakitun garen ezin dela froga edo argudio bakartzat hartu. 

 

• Ondorio orokorrak 

 

 Aurkeztutako hiru egoera horiei dagokien galdeketaren zailtasuna kontuan 

hartuta, ezin da emaitza zehatz-zehatzik atera, ñabardurei erreferentziarik egin gabe. 

Baina ikusten dira joera batzuk. 

 

 Hiru egoeretako emaitzak alderatuta, p ukatu ahal izateari erreparatuta (horixe 

baita galdeketa honetan bereziki interesatzen zaiguna), ikusten da subjektuek ez dutela 

erantzun sistematikorik ematen; pertsona berak erantzun desberdina eman du, askotan, 

egoeraren arabera. Badirudi, hortaz, egoerari lotua dela epaitzea. Ikus ditzagun p 

ukatzeari dagozkion emaitzak taula batean, subjektu bakoitzak egoera bakoitzean 

emandako erantzunak alderatzeko. Lehenengo eta bigarren egoerak nabarmendu ditugu, 

esan baitugu hirugarrenak zalantza batzuk sortzen dituela. 
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 4. taula 

p ukatzea: emaitzak subjektuen arabera 

Egoerak Subjektuak 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U 

1. egoera 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 3 1 1 

2. egoera 3 1 2 3 1 1 2/3 2 3 1 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 

3. egoera 3 4 4 4 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 4 1 4 

 

 

Hiru egoerei erreparatuz gero, sei subjektuk, hots %27,27k hiru egoeretan onartu 

dute erabat p ukatzea, eta inork ez du baztertu guztiz hiruretan ukatu ahal izatea. Arreta 

lehenbiziko bi egoeretan jarriz gero, berriz, esan beharra dago subjektuen %45,45ek 

(hamar lagunek) onartu dutela erabat bietan p ukatzea. Eta beste %9,09 (bi subjektu: C 

eta O) erantsiko genizkieke horiei, zeintzuek egoera batean erabat onartu duten p 

ukatzea eta bestean 2 zenbakia eman dioten. %54,54 lirateke, beraz, guztira; subjektuen 

erdiak pasatxo. 

 

‘Esan’i dagokionez, berriz, gehiagok onartu dute erabat r ukatzea hiru egoeretan: 

%50ek. Eta bakar batek ere ez du baztertu guztiz hiruretan ukatzea. 

 

 Aipatzekoa da, itxura batean, normalagotzat edo naturalagotzat jo dugun aukera 

(alegia, q ukatzea) subjektu gutxiagok onartu dutela guztiz hiru egoeretan: ‘omen’i 

dagokionez, %13,64k (hiru lagunek) onartu dute erabat, eta, ‘esan’en kasuan, %4,55ek 

bakarrik (hots, batek). Osoki baztertu, berriz, bakar batek ere ez du baztertu, ez ‘omen’i 

dagozkion hiru egoeretan, ez ‘esan’i dagozkionetan; horretan ez da alderik prekin eta r-

rekin. 

  

Ikusten da, nahiz eta alde txiki batzuk badiren, emaitza bertsua edo norabide 

berekoa ateratzen dela ‘omen’dun eta ‘esan’dun hiruna proba horietan: subjektuek joera 

dute p nahiz r ukatzea onartzeko. Batez bestekoei erreparatuz gero, ‘omen’en kasuan, 

hiztunen %68,18k onartu dute ‘besteren batek esana da q’ ukatzea, ‘Ez da egia’ esanez; 

erabat onartu dutenak eta zalantzarekin onartutakoak batera hartuz gero. ‘Esan’i 

dagokionez, berriz, subjektuen %80,30ek. %12,12ko aldea dago bien artean; ez da hiru 

subjektutara iristen. Baztertzen dutenak, berriz, %31,82 dira ‘omen’i dagokion 
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bezainbatean, eta %19,70 ‘esan’en kasuan. %12,12ko aldea dago hemen ere, onartzean 

adinakoa. Erabat onartu/baztertu dutenak bakarrik kontuan hartuz gero, berriz, 

subjektuen %54,55ek jo dute guztiz egokitzat ‘omen’en kasuan, batez beste, eta 

%72,73k ‘esan’i dagokionez. Lau subjektukoa da aldea, %18,18koa. Osoki desegokitzat 

jo, ostera, subjektuen %15,15ek egin dute ‘omen’ekin, eta %9,09k ‘esan’ekin. %6,06ko 

aldea dute biek, subjektu bat pasatxokoa. Ikus ditzagun grafiko banatan ‘omen’dun hiru 

egoerak batera hartu, eta p ukatzeari dagokionez ateratzen den ondorio orokorra, eta 

‘esan’i dagokionez ateratzen dena: 

 

4. grafikoa: ‘omen’     5. grafikoa: ‘esan’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gogora dezagun, adostasun/desadostasun testaren arabera, elementu bat 

zalantzan jar badaiteke, uka badaiteke edo horrekiko desadostasuna adieraz badaiteke, 

esaldiaren egia-baldintzei egiten diela ekarpena. Hala, testa ukaziora mugatu eta 

‘omen’en kasuan erabilita ateratzen diren ondorioei jarraiki, ‘omen’ proposizio-edukiari 

ekarpena egiten dion gisan aztertu beharko genuke, edo aztertzea izango genuke; hori 

diote galdeketaren ondorioek. ‘Omen’ proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan 

aztertzearen aldeko argudioa genuke, hortaz; eta, era berean, ilokuzio-indarraren 

adierazle gisa aztertzearen kontrakoa. 

 

Esan dugu uste orokorra dela ‘esan’ aditzak proposizio-edukiari egiten diola 

ekarpena. Hori argudiatzez gero, ‘esan’ duen esaldiaren edukia uka daitekeela erakutsi 

beharko luke adostasun/desadostasun testak, ondo bidean. Eta halaxe egiten du, egin 

dugun galdeketaren kasuan, bederen; subjektuen joera hori nabarmentzen da. ‘Omen’ek 

proposizio-edukiari ekarpena egiten diola esatez gero ere, beraz, tankerako emaitza 

eman behar luke adostasun/desadostasun testak ‘omen’i ezarrita. Eta, ikusi berri dugun 

bezala, halakoxe joera sumatzen da, nahiz eta ez izan ‘esan’ekin bezain nabarmena. 

%68

%32

Onartu ukatzea

Ez onartu ukatzea

%80

%20
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‘Omen’en tankerako elementuak hizketa-ekintzen arabera aztertzen dituztenen 

ikuspegia frogatzeko, berriz, emaitza desberdinak izan behar lituzkete elementu horien 

gainean eta aditzaren gainean egindako probek. Euren arabera, elementu horiek ez 

bailukete egia-baldintzetan eragingo; eta, hala, ez litzateke onartu beharko gisa 

horretako elementu bat duen esaldia zalantzan jartzea, ukatzea edo onartzea. Bestelako 

emaitzak ditugu, aitzitik, ‘omen’ekin, subjektu askok onartu baitu p ukatzea. 

 

Badugu arrazoi bat, beraz, eta ez nolanahikoa, ‘omen’ ilokuzio-adierazle gisa ez 

aztertzeko; eta proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisa aztertzeko bidean 

saiatzeko. Adostasun/desadostasun testari gagozkiola, gure intuizioei beste hiztun 

batzuen intuizioak gehituta, galdeketaren emaitzei jarraiki, esan beharko genuke 

esaldiaren proposizio-edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ partikulak. Subjektuek 

joera dute qz gain p (alegia, hiztuna ez besteren batek esana dela q) ere ukatzea 

onartzeko. 

 

Adostasun/desadostasun testa ‘omen’en kasuan erabilita ateratzen diren 

emaitzek, beraz, erakusten dute proposizio-edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 

Edozein modutan, bada test horren balioa zalantzan jarri duenik ere,125 argudiatuz hor 

benetan dagoena ez dela ukazioa edo ezeztapena, baizik eta ‘metalinguistic negation’ 

edo ‘ukazio metalinguistikoa’ delakoa. 4.2.3. azpiatalean hartuko dugu hizpide. 

                                                
125 Martina Faller eta Andrew Koontz-Garbodenekin zuzenean eztabaidatua da. Eskerrak eman nahi 

dizkiet biei ohar hori egin eta eztabaidatzeko aukera emateagatik. Eztabaida hori interpretatzean egon 

litezkeen akatsak nireak dira, noski. Baita Fallerrekin eztabaidatutako gainerakoei buruzkoetakoak ere. 
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3.5. Laburpena 

 

Zer adierazten du hiztunak ‘omen’dun esaldi bat egiten duenean, ‘omen’ik 

gabeko esaldiak adieraziko lukeen gauza bera edo beste zerbait? Beste era batean 

esanda, zeri egiten dio ekarpena ‘omen’ek, ilokuzio-indarrari ala proposizio-edukiari? 

Galdera horri erantzutea ezarri dugu lantegitzat amaitu berri den kapitulu honetan eta 

hurrengoan, zeregina bi zatitan banatuta. 

 

Kapitulu honetan, ilokuzio-indarrari ekarpena egiteko aukera izan dugu aztergai 

lehenbizi, cuzco kitxuako ‘-si’ enklitikoa aztertzeko Fallerren (2002) proposamena 

aztertuz. Ikusi dugu herren batzuk dituela aztermodu horrek, eta duda egin dugu ‘omen’ 

hala azter ote litekeen. Nolanahi ere, esan dugu badirela elementu batek ekarpena zeri 

egiten dion erabakitzen lagun dezaketen bitartekoak; testak, hain zuzen. Eta horietako bi 

ekarriko ditugula aurreratu dugu, errelebanteenak: adostasun/desadostasun testa eta 

eragin eremuaren testa. Adostasun/desadostasun testa izan dugu langai zati honetan. 

Test horren arabera, elementu bat zalantzan jar badaiteke, nahiz uka/onar badaiteke, 

proposizio-edukiari ekarpena egiten diola ondorioztatzen da; bestela, ez lioke ekarpenik 

egingo. Aurreratu dugu, gure intuizioaren arabera, zilegi dela dena delakoa besteren 

batek esandakoa dela zalantzan jartzea, ukatzea nahiz onartzea. Halaz ere, galdeketa bat 

egin diegu hainbat hiztuni; ukatzera mugatuta. Eta emaitzek erakutsi digute hiztunek 

joera dutela eduki hori ukatzea onartzeko, oro har. ‘Omen’ek proposizio-edukiari 

ekarpena egiten diola ondorioztatzera garamatza horrek. 

 

Ezin oinarri gaitezke, dena den, test edo proba bakarrean ‘omen’ proposizio-

edukiari ekarpena egiten dion gisan edo ilokuzio-indarraren adierazle gisa aztertu behar 

den garbi ondorioztatzeko. Nolanahi dela, eta inork test horri ahul iritzita ere, bada beste 

test bat erabakia hartzen lagun diezagukeena; eragin eremuaren testa, alegia. Egin 

dezagun saiakera horrekin, eta ikus dezagun zer gertatzen den; hau da, 

adostasun/desadostasun testaren emaitza berak ematen ote dituen edo beste batzuk. 

Horixe izango dugu aztergai hurrengo kapituluan, ‘omen’ek ekarpena zeri egiten ote 

dion ebazteko bigarren zatian, eta hortxe ikusiko zertan datzan. 



       

 

 
 

 

4_________________ 
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4.0. Sarrera 

 

Bi zatitan banatu dugu ‘omen’ek ekarpena zeri egiten dion ebazteko lantegia. 

Aurreko kapituluan zalantza egin dugu ‘omen’ azter ote litekeen ilokuzio-indarrari 

ekarpena egiten dion gisan, eta esan dugu bi test hartuko ditugula lagungarri, erabakia 

hartzen lagun diezaguten. Kapitulu horretan, adostasun/desadostasun testa izan dugu 

aztergai, eta ikusi dugu haren emaitzen arabera ondorioztatzen dela proposizio-edukiari 

egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 

 

Kapitulu honetan, berriz, han aipatutako bigarren testa hartuko dugu aztergai, eta 

ikusiko emaitza bera ote den. Test horri dagokionez, elementu bat operatzaile bat duen 

perpausean txertatu, eta haren eragin eremuaren baitan badago, esan nahi du proposizio-

edukiari egiten diola ekarpena. Ez digu esaten, ordea, zer gertatzen den eragin 

eremuaren baitan ez dauden elementuekin. Baldintzaren aurrekarian eta ukazioan 

txertatzea hartu ohi dira proba gisa. Ikusiko dugu ‘omen’ ezin dela txertatu ere egin 

baldintzaren aurrekarian. Bai, aitzitik, ukazioan. Nolanahi ere, ezin ager daiteke haren 

eragin eremuaren baitan; bai, ordea, ‘ez’ partikula hartu partez, kanpoko ukazioa izanez 

gero. Hortaz, eragin eremuaren testak ez digu balio ‘omen’ek proposizio-edukiari 

ekarpenik egiten dion edo ez esateko, ‘ez’ soilaren bidez sortutako ukazioari 

dagokionez; bai, haatik, kanpoko ukazioa izanda. Baldintza eta ukazioa operatzaileez 

gain, beste batzuekin egingo dugu proba. Hasteko, ikusiko dugu ezin izan dezakeela 

posibilitate operatzailearen baitako eragin eremu estua. Beraz, ezin ezar dezakegu testa 

kasu horretan ere. Hori dela eta, egia-baldintzetara jo beharko dugu erabakia hartzeko, 

ikusiz ‘omen’dun esaldiak dituen egia-baldintza berak ote lituzkeen ‘omen’ik gabeak, 

ukazioaren eta posibilitate operatzailearen azpian txertatuta dagoenean. Aitzitik, ager 

daiteke ‘omen’ predikatu batzuen adierazpen-perpaus osagarriaren baitan txertatuta, eta 

horiekiko eragin eremu estua du, zenbaitetan. Hortaz, horren arabera, esateko moduan 

gara, testari jarraiki, proposizio-edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 

 

Hala, ‘omen’ek esaldiaren egia-baldintzak aldatzen ote dituen ebazteko helburua 

duten bi kapituluak batean hartu, eta bi test nagusien emaitzei jarraituz, ondorioztatuko 

dugu esaldiaren proposizio-edukia aldatzen duela ‘omen’ek; alegia, esaldiaren egia-
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baldintzak. Eta, beraz, desberdinak direla ‘omen’dun esaldi baten egia-baldintzak eta 

esaldi berak ‘omen’ik gabe lituzkeenak. Badirudi hala dela, berebat, beste hizkuntza 

batzuetan, proposizio-edukiari ekarpena egiten dioten gisa aztertzen dituzte beste lan 

batzuetan ere (Ifantidou 2001; McCready & Ogata 2007 eta Schenner 2008a, 2008b, 

2009) ‘omen’en moduko elementuak. Ez da, beraz, ‘omen’ hala aztertu beharreko 

informazio-iturriari erreferentzia egiten dion elementu bakarra. Horiei ere egingo diegu 

lekutxoa. 

 

Eta, bukatzeko, balizko beste aztermodu bat hartuko dugu hizpide, ‘omen’ 

aurresuposizioa sortzen duen gisa azter ote daitekeen ikusiz. 
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4.1. Eragin eremuaren testa 

 

Eragin eremuaren testaz126 aritzean, operatzaile logikoen eragin eremuaren baitan 

agertzea aipatu ohi da, nagusiki, froga gisa, elementu batek proposizio-edukiari 

ekarpenik egiten dion edo ez erabakitzeko; zehazkiago, ukazioaren eta baldintzaren 

aurrekariaren eragin eremuaren barruan agertzea127 (ikus, besteak beste, Faller 2002: 100 

eta 110, 2006: 6-10 eta 15-16; Ifantidou 2001: 103-112 eta 125-129; Izvorski 1997: 

228; McCready 2008: 87-89; McCready & Ogata 2007: 167-171; Papafragou 2000: 

108, 2006: 1690; Sauerland & Schenner 2007: 1-2; Schenner 2008a: 554, 2008b: 205-

206, 2009: 182). 

 

Hitz gutxitan laburbilduz, honako ideia honetan datza, oro har, eragin eremuaren 

testa: elementu bat operatzaile baten eragin eremuaren baitan badago, proposizio-

edukiari egiten dio ekarpena (ez badago, berriz, ez).128 Hartu, esaterako, jarrera-

aditzondo bat duen honako adibide hau: 

                                                
126 ‘Txertatze testa’ esaten diote aztertzaile batzuek (ikus, esaterako, Faller 2002 eta Schenner 2008b). 

Guk, ordea, txertatze sintaktikoari erreferentzia egiteko gorde dugu ‘txertatzea’; alegia, perpausean 

agertzea adierazteko. Eta testari, berriz, ‘eragin eremuaren testa’ esango diogu (Papafragouk (2006: 1690) 

ere ‘eragin eremuaren diagnostikoa’ esaten dio). Horixe aztertzen baita test horren arabera, elementu bat 

operatzaile baten eragin eremuaren baitan dagoen ala ez. Hala, elementu bat delako operatzailearen 

‘eragin eremuaren baitan’ dagoela (edo operatzailearekiko ‘eragin eremu estua’ duela elementuak) esango 

dugu, semantikoki txertatuta dagoela esan beharrean. Gaude hobeto azaltzen duela bereizketa horrek 

‘omen’en eta operatzaileen arteko harremana. Izan ere, ‘semantikoki txertatua’ dela esatean, elementu 

batek esaldian duen eragin eremuari buruz ari gara, eta esaldiek proposizioak adierazten dituztenez, 

gertaera horrek semantika baino gehiago biltzen duela irizten diogu. 
127 Aztertzaile gehienek (ikus, besteak beste, Faller 2002; Matthewson eta beste 2007; Schenner 2008b, 

2009) txertatzearen baitan sartzen dute baldintzaren aurrekarian agertzea; eta ukazioaren baitan 

txertatzearena, berriz, ‘proposizio-mailako beste operatzaile batzuekiko eremu interakzioa’ esaten 

diotenaren baitan. Nolanahi ere, batera hartuko ditugu biak, eta zaku berean sartuko, operatzaileen ‘eragin 

eremua’ delakoaren baitan, jatorrizko proposamenari (Recanati 1989) jarraiki (ikus hurrengo azpiatala). 

Batera aipatzen dituzte McCready & Ogatak (2007) ere. Horrez gain, aipatu berri dugu ‘semantikoki 

txertatzea’ darabiltela aztertzaile horietako batzuek eragin eremuaren baitan agertzeari erreferentzia 

egiteko. 
128 Parentesi artean jarri dugu; berehala argituko dugu zergatik (hurrengo azpiatalean). 



142   ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa  

 

 

(1) “Zorionez, bukatu du lana” 

 

Proposizio-edukiari egiten ote dio ekarpena ‘zorionez’ aditzondoak esaldi horretan? 

Txerta dezagun baldintzaren aurrekarian, eta ikus dezagun zer gertatzen den: 

 

(2) “Zorionez, lana bukatu badu, atseden hartzeko moduan izango da” 

 

Zein egoeratan izango da atseden hartzeko moduan, (i) lana bukatu badu edo (ii) 

zorionekoa bada lana bukatu duela? Garbi dago lehenbizikoa gertatu behar duela 

atseden har dezan; bestea ez-ohikoa da oso, arraroa. Hortaz, ondorioztatuko litzateke 

‘zorionez’ aditzondoak ez diola ekarpenik egiten proposizio-edukiari. 

 

Orain, har dezagun, esaterako, ‘esan’ aditza duen honako adibide hau: 

 

(3) “Pellok esan du bihar eguraldi ona egingo duela” 

 

Eta txerta dezagun baldintzazko perpausean: 

 

(4) “Pellok esan badu bihar eguraldi ona egingo duela, mendira joateko 

moduan gara” 

 

Noiz edo zer baldintzaren arabera izango gara mendira joateko moduan, (i) Pellok 

eguraldi ona egingo duela esan badu edo (ii) eguraldi ona egiten badu? Garbi dago 

lehenbiziko baldintza bete beharra dagoela, eta, hala, ondorioztatzen da ‘esan’ aditzak 

proposizio-edukiari egiten diola ekarpena. 

 

Hiru operatzaile mota hartuko ditugu hizpide ‘omen’i dagokionez. Hasteko, 

oraintsu aipatutako ukazioa eta baldintza, eragin eremuaren testaz aritzean gehien aipatu 

ohi direnak. Segidan, posibilitate operatzailea. Eta, azkenik, ezagutza- nahiz ohartze-

predikatuak (jarrera-aditz faktiboak) eta esatezko predikatuak. Ikusiko dugu lehenbiziko 

biek ez digutela balio test gisa ‘omen’en kasuan; ‘omen’ ezin da txertatu ere egin 

baldintzaren azpian, eta nahiz eta txerta daitekeen ukazioaren eta posibilitate 

operatzailearen azpian, ezin ager daiteke horien eragin eremuaren baitan. Ohar bat egin 
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beharra dago, dena den, ukazioari dagokionez; ‘ez’ soilaren kasuan testa zuzenean 

ezarri ezin den arren, ezar liteke kanpoko ukazioa dagoenean. Horrez gain, ager liteke 

predikatu batzuen eragin eremuaren baitan ere, horien esaldi osagarrietan txertatuta 

dela. Froga horrek eta kanpoko ukazioarenak soilik balio dute, beraz, eragin eremuaren 

testa gauzatzeko, ‘omen’i dagokion bezainbatean. 

 

Baina ikus dezagun nondik datorren testa, eta zertan datzan zehazki, ‘omen’en 

kasuan ezartzen hasi aurretik. 

 

4.1.1. Jatorria 

 

Carstonek (2002: 191-197) dioenez, Recanatiren (1989) eragin eremuaren 

printzipioan du jatorria eragin eremuaren testak: 

 
Eragin eremuaren printzipioa: pragmatikoki mugatutako esanahiaren alderdi bat 

esandakoaren parte da (eta, ondorioz, ez elkarrizketa inplikatura) baldin –eta, 

beharbada, bakarrik baldin– ukazioa eta baldintzak bezalako operatzaile logikoen 

eremuaren baitan badago.129 (Recanati 1989: 325) 

 

Esandakoaren parte diren osagai pragmatikoak eta benetako elkarrizketa 

inplikaturak bereizteko proposatzen du printzipio hori Recanatik (1989: 321-325). 

Carstonek (2002: 191) gaineratzen du printzipio horretako ideiak aurretik erabili izan 

zirela egia-baldintzazko edukia aztertzean, eta, itxura denez, Cohen (1971) hasi zela 

txertatze prozedurak baliatzen, erakusteko Gricek (1981)130 ezin zituela aldi berean 

mantendu ‘eta’ juntagailuaren egia-funtzionalitatea eta baldintzako ‘if’ena (‘ba-’). 

Griceren arabera, ‘eta’k komunikatzen duen denbora hurrenkera ez da juntagailua bere 

baitan duen esaldiaren bidez esandakoaren parte, baizik eta esaldi hori eginez sortzen 

den elkarrizketa inplikatura orokortua. Har ditzagun kontu honetaz aritzean eman ohi 

diren honako bi esaldi hauek: 
                                                
129 A pragmatically determined aspect of meaning is part of what is said (and, therefore, not a 

conversational implicature) if –and, perhaps, only if– it falls within the scope of logical operators such as 

negation and conditionals. (Recanati 1989: 325) 
130 1989an berrargitaratu zen, baina 1981eko edizioan daude ‘eta’ri buruzko aipamenak. 1989koan ez da 

hari buruzko erreferentziarik, 1981ekoaren edizio moldatua baita. 
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(5) “Errege zaharra bihotzekoak emanda hil da eta errepublika aldarrikatu 

dute” 

 

(6) “Errepublika aldarrikatu dute eta errege zaharra bihotzekoak emanda hil 

da” 

 

(5)en inplikatzen da deskribatzen den lehenbiziko gertaera (erregea hiltzea) 

bigarrenaren (errepublika aldarrikatzea) aurretik gertatu dela. (6)n, berriz, beste 

hurrenkera batean daude kontatuta gertaerak, eta inplikazioa alderantzizkoa da; 

iradokitzen da errepublika aldarrikatu ondoren hil dela erregea. Griceren (1981) arabera, 

elkarrizketa inplikatura da komunikatzen den denbora hurrenkera; ez da esandakoaren 

parte, eta ez dio ekarpenik egiten proposizio-edukiari. Hortaz, haren arabera, gauza bera 

esaten da literalki (5)en eta (6)ren bidez, nahiz eta aldea dagoen bi esaldi horien artean, 

komunikatzen duten esanahiari dagokionez. 

 

 Hain zuzen, Griceren ikuspegi horri egin zion objekzioa Cohenek (1971), esanez 

bi esaldi horiek egia-baldintza berak badituzte, egia-baldintza berak izan behar 

lituzketela (7)k eta (8)k ere, non (5) eta (6) baldintzaren aurrekarian txertatuta ageri 

diren: 

 

(7) “Errege zaharra bihotzekoak emanda hil bada eta errepublika aldarrikatu 

badute, Tom nahiko pozik egongo da” 

 

(8) “Errepublika aldarrikatu badute eta errege zaharra bihotzekoak emanda hil 

bada, Tom nahiko pozik egongo da” 

 

Baina ez dirudi hala denik. Badirudi baldintzazko aurrekarien parte dela esaldien arteko 

denbora hurrenkera, eta, hala, baldintzazko bi esaldiak desberdinak direla, egia-

baldintzei dagokienez. Ondorioz, baliteke Tom pozik egotea gertaeren dena delako 

hurrenkera batekin eta triste bestearekin. 

 

 Recanatik (1989) dio (5)-(8) gisako adibideek irizpidea ematen dutela 

erabakitzeko pragmatikoki mugatutako esaldiaren esanahiaren alderdi bat elkarrizketa 
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inplikatura den edo esandakoaren parte. Irizpide horixe da eremu printzipioa. Eta 

printzipio hori du, era berean, Carstonek (2002) eragin eremuaren testaren oinarritzat. 

 

 Baldintzaren azpian txertatzearen pare bat adibide ekarri dugu, eta ukazioaren 

azpian txertatzearen bat emango dugu orain. Har dezagun, atzera, (5) esaldia eta jar 

dezagun ukazioaren azpian, Recanatiri (1989: 323-324) jarraiki: 

 

(9) “Ez da egia errege zaharra bihotzekoak emanda hil dela eta errepublika 

aldarrikatu dutela; egiazkoa dena da errepublika aldarrikatu dutela, 

lehenbizi, eta, ondoren, errege zaharra bihotzekoak emanda hil dela” 

 

Ukazioaren eragin eremuaren baitan dago gertaeren denborazko hurrenkeraren balizko 

inplikatura. Hortaz, horren arabera ere, esan beharko genuke ez dela inplikatura, baizik 

eta esandakoaren parte. 

 

 Testa ‘omen’i ezartzen hasi aurretik, aipatu beharra dago bi eratan uler litekeela 

Recanatiren (1989) eragin eremuaren printzipioa: era ahulean eta gogorrean. Badirudi 

Recanatik berak ere ez duela oso garbi, ‘baldin –eta, beharbada, bakarrik baldin–’ 

baitio. Printzipioaren interpretazio ahularen arabera, elementu bat operatzaile logiko 

baten baitan badago, esandakoaren parte da. Baina ez digu esaten zer gertatzen den 

operatzaile baten eragin eremuaren baitan ez badago; alegia, proposizio-edukiari 

ekarpenik egiten dion edo ez. Alde bakarrekoa da printzipioa, era ahulean ulertuz gero. 

Hala, baliteke elementu batek proposizio-edukiari ekarpena egitea operatzaileen eragin 

eremuaren baitan ezin agertuagatik; irekita uzten du aukera hori. 

 

 Baina printzipioa uler liteke beste era batean ere; era gogorrean, bi aldeetako 

baldintza gisa, alegia. Hala ulertuta, (i) elementu bat esandakoaren parte izango da 

operatzaile logiko baten eragin eremuaren baitan badago, eta (ii) elementu bat 

esandakoaren parte bada, operatzaile logiko baten eragin eremuaren baitan egongo da. 

Hortik ondorioztatzen da elementu bat ez badago operatzaile baten eragin eremuaren 

baitan, ez dela esandakoaren parte, ez diola ekarpenik egiten proposizio-edukiari. Bi 

aldeetakoa da baldintza, testa era horretan ulertuz gero. 
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Badirudi gogor gisa ulertzen dutela aztertzaile gehienek printzipioa edo testa; 

Coheni (1971) eta Wilsoni (1975) jarraiki, itxura denez. Asherrek (2000: 31-33), esate 

baterako, dio Wilsonen arabera badela test bat egia-baldintzazkoa ez den edukiarentzat: 

txertatu aztergai den itema baldintzaren aurrekarian, eta ikusi ustez egia-baldintzei 

ekarpena egiten dien esanahia baldintzaren eragin eremuaren baitan dagoen. Hala 

badago, egia-baldintzazkoa izango da; bestela, ez. Asherren hitzetan, esan izan dute 

(Sperber & Wilson 1986/95; Wilson 1975) zenbait egiturak (diskurtso adberbioek, 

diskurtso partikulek eta egitura parentetikoek, besteak beste) ez diotela ekarpenik egiten 

egia-baldintzazko edukiari, baizik eta hizketa-ekintza jakin bat edo hiztunaren jarrera 

adierazten dutela. Haatik, argudiatzen du darabilten test horrek ez dituela benetan 

bereizten egia-baldintzazko edukiak eta egia-baldintzazkoak ez direnak, badirelako 

baldintzaren eragin eremuaren baitan agertu ezin diren arren, egia-baldintzei ekarpena 

egiten dieten elementuak. Perpaus erlatibo ez-murriztaileen adibidea jartzen du, 

esaterako: 

 

(10) a. Festa, zeinetara Jane joan den, bukatu bada, beste lekuren bat bilatu 

beharko dugu zerbait hartzeko. 

b. ? Festa bukatu bada eta Jane hara joan bada, beste lekuren bat bilatu 

beharko dugu zerbait hartzeko. 

 

Testaren arabera, perpaus erlatibo ez-murriztaileek ez liokete ekarpenik egingo 

proposizio-edukiari. Edozein moduz, dio garbi dagoela egiten diotela ekarpena. 

 

Eta, hain zuzen, haren ustez, testak ukatu egiten du baldintzaren eremutik 

kanpora geratuagatik egia-baldintzei ekarpena egiteko aukera. Parentetikoak eta 

diskurtso adberbioak aztertzen ditu hori argudiatzeko, SDRT teoriaz baliatuta. Badirudi, 

beraz, era gogorrean interpretatzen duela testa, Wilsoni (1975) jarraiki. Bestelako 

ondorioa aterako luke era ahulean interpretatuko balu, eta ez luke esango testak ukatu 

egiten duela baldintzaren eremutik kanpora geratuagatik egia-baldintzei ekarpena 

egiteko aukera. 

 

Fallerrek (2002: 218-221, 2006: 6-10) ere oharra egiten du eragin eremuaren 

testari dagokionez. Haren arabera, gogoratu behar da bi zati dituela testak: (i) aztergai 

den elementua baldintzaren eragin eremuan edo esatezko aditzaren eragin eremuan ager 
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badaiteke, egia-baldintzen parte da eta, (ii) bestela, ez da egia-baldintzen parte. (i) 

ondorio egokitzat du; (ii) ez, ordea. Dago testak emaitza hori emateko, esaldiaren egia-

baldintzei ekarpena egiten dieten esanahi guztiek agertu ahal izan beharko luketela 

baldintzaren edo jarrera-aditz baten edo esatezko aditz baten eremuan. Edo batek 

erakutsi behar luke ez dela elementurik proposizio-edukiari ekarpena egiten dion arren 

txertatu ezin denik. Haren arabera, ordea, bada halako elementurik; cuzco kitxuako 

‘-chá’ aieruzko ebidentziala. Ezin ager daiteke baldintzaren eragin eremuan, baina 

proposizio-edukiari % posibilitate modalaren operatzailearen ekarpena egiten dion gisan 

aztertzen da.131 

 

 Era gogorrean ulertzen du Fallerrek132 ere testa, bi baldintza ematen dituela 

kontuan hartuta: baldintzaren eragin eremuaren baitan badago, egia-baldintzen parte da; 

ez badago, ez. Hain zuzen, badirudi hala ulertu dutela ebidentzialak aztertu dituzten 

hainbat lanetan. Aztertzaile batzuek diotenez (McCready & Ogata 2007: 148 eta 167-

171; Sauerland & Schenner 2007: 1; Schenner 2008a: 556, 2008b: 207, 2009: 185), uste 

orokorra izan da operatzaileekiko eragin eremu zabala dutela ebidentzialek; eta, hortaz, 

ezin izan litezkeela egia-baldintzazkoak. 

  

Gurera etorrita, interpretazio ahulak ez liguke balioko ‘omen’en kasuan 

operatzaile batzuei dagokienez, ezin baita agertu operatzaile batzuen eragin eremuaren 

baitan, oraintxe ikusiko dugun bezala; eta, era horretan ulertuz gero, ez digu esaten nola 

hartu behar diren halako kasuak. Gogorraren arabera, berriz, kasu horietan, ‘omen’ek ez 

lioke ekarpenik egingo proposizio-edukiari. 

 

Argi dezagun era ahulean hartuko dugula guk printzipioa testa zertzeko. 

Hasteko, Recanatik berak zalantzak ditu gogorraren gainean; ikusi dugu ‘baldin –eta, 

beharbada, bakarrik baldin–’ dioela. Aipatzekoa da, gainera, ondorengo lan batean 

(Recanati 1993: 269-274) garrantzia kentzen diola printzipio horri, eskuragarritasun 

                                                
131 Azterketa konplexuagoa proposatzen du berez (Faller 2002: 171-188). Ebidentzialtzat eta modaltzat du 

aldi berean. Ebidentzial gisa adierazten du hiztunak bere arrazoitzean oinarritzen duela baiezpen bat; 

modal gisa, berriz, hiztunak gutxi gorabehera posibilitate gogortzat duela txertatutako proposizioa. 

Esanahi ebidentziala baiespen arruntaren zintzotasun-baldintzei erantsiko litzaieke; esanahi epistemikoa, 

aldiz, proposizio-edukiari. Ez gara xehetasunetan sartuko, urrundu egiten baita lan honen helburuetatik. 
132 Berebat Papafragouk (2006: 1690). 
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printzipioaren mesedetan (irizpide funtsezkoagotzat du hori); esanez ez duela balio kasu 

batzuetarako. Ukazio metalinguistikoa delakoaren kasuan, zehazki.133 Horri erantsi 

behar zaio printzipio bat dela; ez du esan nahi, beraz, hala denik horrek biltzen duena. 

 

Gainera, aurreratu dugu zein den gure intuizioa ‘omen’ek proposizio-edukiari 

ekarpena egitearen gainean; alegia, esaldiaren egia-baldintzak aldatzen dituela 

‘omen’ek. Eta halaxe berretsi digu, oraingoz, adostasun/desadostasun testak, behintzat. 

Ikusiko dugun bezala, ‘omen’ operatzaile batzuen eragin eremuaren baitan agertu ezin 

denez gero, ondorio horren kontra egingo luke interpretazio gogorrak. Halaz ere, ager 

daiteke beste batzuen baitan; eta intuizioaren eta beste testaren emaitzen alde egiten du 

horrek. 

 

Bi irakurketak aurkeztuta, ikus dezagun, bada, zer gertatzen den ‘omen’ 

aipatutako operatzaileen azpian txertatzean. 

 

4.1.2. ‘Omen’ baldintzaren eta ukazioaren azpian txertatzea 

 

Gurera etorrita, ikus dezagun zer gertatzen den ‘omen’ekin baldintzari eta 

ukazioari dagokien bezainbatean. 

 

Baldintzarekin hasiko gara. Har dezagun honako perpausa, 

 

(11) Euria ari omen du 

 

eta sar dezagun baldintzazko perpausaren aurrekarian: 

 

                                                
133 Izan ere, dio identitatearen premisan (besteak beste) oinarritzen dela printzipio hori: esaldi sinpleak 

adierazitako proposizioa esaldi elkartuan operatzaile logikoaren eragin eremuaren baitan dagoenaren 

berdin-berdina edo identikoa da. Eta, hain zuzen, ukazio metalinguistikoaren arazoa da ez dela ukatzen 

proposizio-edukia, baizik eta esaldiko beste elementuren bat, proposiziozkoa ez dena. Beraz, kasu 

horietan, ez da berdin-berdina esaldi sinpleak adierazitako proposizioa eta operatzaile logikoaren eragin 

eremuaren baitan dagoena. 4.2.3. azpiatalean hartuko dugu hizpide ukazio metalinguistikoa, eta han 

esango, zehatzago, zeri deritzan. 
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(12) *Euria ari omen badu, etxean geratuko gara 

 

Ezin txerta daiteke baldintzazko perpausaren aurrekarian ‘omen’, ez da 

gramatikala sortzen den perpausa; baldintzazko ‘ba-’ partikulak ez du onartzen ‘omen’ 

aldamenean. Beraz, baldintzan txertatzeak ez digu balio erabakitzeko zeri egiten dion 

ekarpena ‘omen’ek, proposizio-edukiari edo ilokuzio-indarrari. 

 

Eman dezagun, ordea, gramatikala dela. ‘Omen’ek proposizio-edukiari egiten 

diola ekarpena esateko, testari jarraiki, etxean geratzeko baldintza izan behar luke beste 

batek esan izana euria ari duela, eta ez euria aritzea. Hau da, desberdinak izan beharko 

lukete (12) perpausaren esaldi baten egia-baldintzek eta ondorengo (13) perpausaren 

esaldiarenek: 

 

(13) Euria ari badu, etxean geratuko gara 

  

(13)ren kasuan, euria aritzea da etxean geratzeko baldintza, eta ez besteren batek esan 

izana euria ari duela. (12)k eta (13)k egia-baldintza berak izateak, berriz, erakutsiko 

luke proposizio-edukiari ez beste zerbaiti egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 

 

Edozein moduz, ez genuke onartuko (12) perpausa euskal hiztun gisa, ez da 

gramatikala, ezin da halako perpausik egin euskaraz. Baliteke hori lotuta egotea 

lehenago emandako ezaugarri bati: ‘omen’en ezaugarri morfosintaktikoak ematean, 

esan dugu (1.4. atalean) adierazpen-perpausei lotzen zaiela ‘omen’. Eta baldintzazko 

perpausen aurrekariak ez dira adierazpen-perpausak, baizik eta hipotetikoak; esan nahi 

baita, gerta zitekeenari edo gerta daitekeenari buruzkoak. 

 

Ikus dezagun, orain, zer gertatzen den ukazioan txertatzearekin. Goiko (11) 

adibidea hartuko dugu berriro, eta ukazioan txertatzen saiatuko gara: 

 

(14) Ez omen du euririk ari 

 

Txerta daiteke ukazioan ‘omen’dun perpausa, baldintzan ez bezala; perpaus gramatikala 

da (14). Orain, ikusi beharra dago ukazioaren eragin eremuaren baitan dagoen ‘omen’ 

edo ez. 
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Hain zuzen, 1.8. atalean ikusi dugu, eta kapitulu honen sarreran bertan gogoratu, 

ezin ager daitekeela ukazioaren eragin eremuaren baitan, beti izango duela ukazioaren 

gaineko eragin eremu zabala. Alegia, gisa honetan interpretatu behar da (14)ren esaldia: 

 

(15) OMEN [EZ (EURIA ARI DU)] 

 

Hau da, honako era honetan: 

 

(16) BESTEREN BATEK ESANA DA EZ DUELA EURIRIK ARI 

 

Ezin da honela interpretatu: 

 

(17) BESTEREN BATEK EZ DU ESAN EURIA ARI DUELA 

 

Hortaz, ‘omen’ek ukazioarekiko duen eragin eremua kontuan hartuta, testak ez 

digu balio ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez ebazteko, ezin 

baita ukazioaren eragin eremuaren barruan sartu, beti izango du harekiko eragin eremu 

zabala. 

 

Zehaztapen bat egin beharra dago, edozein moduz ere. Testa ezin zaio zuzenean 

ezarri ‘omen’ eta ‘ez’ partikulak dituen perpaus bakunari. Baina gauza bera gertatzen 

ote da ‘kanpoko ukazioa’ izanez gero? Alegia, ukazioa parafrasi baten bidez eginda, 

‘ez’ soilaren bidez egin beharrean? Har dezagun goiko (14) perpausa, eta jar diezaiogun 

‘ez da egia’ moduko ukazioa, ‘ez’ ukazio soilaren ordez: 

 

(18) Ez da egia euria ari omen duela 

 

Nola interpretatu behar da perpaus horren esaldi bat? Honela, 

 

(19) EZ DA EGIA BESTEREN BATEK ESANA DELA EURIA ARI DUELA 

 

edo honako beste era honetan? 
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(20) BESTEREN BATEK ESANA DA EZ DELA EGIA EURIA ARI DUELA 

 

Garbi dago (19) gisa interpretatu behar dela, eta ez (20) gisa. Beraz, kanpoko 

ukazioaren eragin eremuaren baitan dago ‘omen’, kasu horretan. Horren arabera, hortaz, 

proposizio-edukiari egingo lioke ekarpena ‘omen’ek. Esan dugu, aurreko kapituluan 

(3.4.2. azpiatalean), zilegi irizten diogula solaskideari “Euria ari omen du” entzun, eta 

gisa horretako ukazioaren bidez erantzuteari. Eta ondorio bera atera dugu hiztunei 

egindako galdeketen harira (3.4.3. azpiatala). 

 

Ukazio soilaren kasuan, ordea, ez du balio testak. Egia-baldintzetara jo beharra 

dago, beraz, kasu horretan, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez 

erabakitzeko. Aldera dezagun ‘omen’dun (14) ezezko perpausa ‘omen’ik gabeko 

ondorengo ezezkoarekin: 

 

(21) Ez du euririk ari 

 

Egia-baldintza berak al dituzte (14) eta (21) perpausen esaldiek? Ezetz dio gure 

intuizioak. (21)en esaldi bat egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin euririk ari ez badu; 

(14)ren esaldi bat, berriz, egiazkoa izango da baldin eta bakarrik baldin besteren batek 

esana bada ez duela euririk ari. Hots, bateragarria da (14)ren esaldi bat egiazkoa izatea 

eta euria aritzea; alegia, bateragarria da (14)ren egia eta (21)en faltsutasuna. Zilegi da, 

baita ere, kontrakoa; hau da, (21)en esaldi bat egiazkoa izatea eta (14)ren bat faltsua. 

Egia-baldintza desberdinak baitituzte ‘omen’dun eta ‘omen’ik gabeko ezezko esaldiek, 

ondorioztatzen da proposizio-edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 

 

Beraz, eragin eremuaren testari dagokionez, baldintzaren azpian txertatzearen 

proba ezin dugu erabili ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez 

erabakitzeko. Proba hutsala edo baliogabea da ‘omen’i dagokion bezainbatean. 

Ukazioaren probak, berriz, erakusten digu, ‘omen’ ukazioan txerta daitekeen arren, ezin 

ager daitekeela haren eragin eremuaren baitan, ukazio soilaren kasuan; harekiko eragin 

eremu zabala du beti. Hori dela eta, ezin erabil dezakegu proba gisa, zuzenean ‘ez’ eta 

‘omen’ dituen perpaus bakunari ezarrita, interpretazio ahula hartuta, ‘omen’ek 

proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez ebazteko; ez baitigu esaten zer 

gertatzen den operatzaileen eragin eremuaren baitan agertzen ez diren elementuekin. 
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Ikusi dugu, ordea, ager litekeela kanpoko ukazioaren eragin eremuaren baitan; eta, horri 

jarraiki, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena egiten diola ondorioztatzen da. 

 

Diotenez, st’át’imcets hizkuntzako ebidentzialak ere ezin txerta daitezke 

baldintzaren azpian (Matthewson eta beste 2007: 227-231). Ezta cuzco kitxuan ere 

(Faller 2002: 221), perpaus ez-gramatikala sortzen baita. Bestalde, st’imcets 

hizkuntzako ebidentzialak ezin ager omen daitezke ukazioaren eragin eremuaren baitan 

(Matthewson eta beste 2007: 217-220). Ezta bulgarierakoak ere (Izvorski 1997: 228-

229). 

 

Dena dela, ez dirudi hala denik hizkuntza guztietan. McCready & Ogatak (2007: 

167-171) erakusten dute japonierako ebidentzialak ager daitezkeela baldintzaren eragin 

eremuaren baitan eta ukazio mota baten baitan (‘kanpoko ukazioa’ erabiltzen denean, 

hain zuzen); hau da, eduki ebidentzialak ez dauka kanpoko eragin eremua izan beharrik. 

Aikhenvalden (2004a: 96-97) arabera ere, akha tibet-burmatar hizkuntzan, ager daiteke 

ebidentziala ukazioaren eragin eremuaren baitan. 

 

Schennerrek (2008a) alemanierako ebidentzialak ditu aztergai. Haren hitzetan, 

‘sollen’ ager daiteke baldintzaren aurrekarian txertatuta, eta egia-baldintzazkoa da 

halakoetan. Orobat grezierako ‘taha’ partikula, ager daiteke baldintzaren eragin 

eremuaren baitan, Ifantidouren (2001: 176-180) arabera; eta ondorioztatzen du egia-

baldintzazkoa dela dituen bi interpretazioetan: zurrumurru interpretazioan eta 

ebidentzialean (ikus 4.2.4. azpiatala). 

 

4.1.3. ‘Omen’ posibilitate operatzailearen azpian txertatzea 

 

‘Omen’ek baldintzarekin eta ukazioarekin duen harremanari erreparatzeaz gain, 

begiratu diogu, halaber, beste operatzaile batekin duen jokaerari; posibilitate 

operatzailearekin duenari, hain zuzen. Eta esan beharra dago ukazio soilarekin gertatzen 

den gauza bera dugula kasu horretan ere: eragin eremu zabala du ‘omen’ek horrekiko. 

Esan nahi baita, ‘omen’ agertzen da posibilitate operatzailearekin; nolanahi ere, horren 

gainetik agertzen deneko interpretazioa izango du beti, eta ez alderantzizkoa. Ikus 
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ditzagun ‘omen’ posibilitate operatzaile bat duten perpausetan txertatuta ageri deneko 

adibideak: 

 

(22) (…) arrisku handiko kiroletan, mendizale eta espeleologoen artean, kasu, 

erreskate taldeak egoteak eta zerbitzu horiek debalde izateak, zenbait 

kirolzale arrisku handiak hartzera eraman omen ditzake. (Heras 2003: 148) 

 

(23) Ilara bakarreko teklak jotzearen teknika haren ondorioa izan omen liteke 

bere estilo hura, aditu batzuek diotenez: Botoiek baino gehiago, hauspoak 

markatzen baitzuen erritmoa. (Aristi 2001: 71) 

 

Posibilitate operatzaile batekin batera ageri zaigu ‘omen’ adibide horietan, eta 

interpretazio bera du, guztietan, adierazitako proposizioak: 

 

(24) OMEN [POSIBILITATE OPERATZAILEA q] 

 

eta ez 

 

(25) POSIBILITATE OPERATZAILEA [OMEN q]. 

 

Har dezagun (22) adibidea, esate baterako. Horrela irakurri behar da: 

 

(26) BESTEREN BATEK ESANA DA ZENBAIT KIROLZALE ARRISKU HANDIAK 

HARTZERA ERAMAN DITZAKEELA 

 

eta ez beste era honetan: 

 

(27) BALITEKE BESTEREN BATEK ESAN IZANA ZENBAIT KIROLZALE ARRISKU 

HANDIAK HARTZERA ERAMAN DITUELA 

  

Eragin eremuaren testak ez du balio, hortaz, posibilitate operatzailearen kasuan 

ere, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez ebazteko, ezin ager 

baitaiteke operatzaile horren eragin eremuaren baitan. Testaren interpretazio ahulak ez 

digu ezer esaten kasu horri buruz. Egin kontu, posibilitate operatzailearen kasuan, ez 
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dugula ‘kanpoko posibilitate operatzailea’ erabiltzea beste irtenbiderik eragin 

eremuaren testa ezartzean. ‘Baliteke’ edo ‘litekeena da’ modukoa erabili beharra dago. 

Eta ukazioaren kasuan balio duen arren ‘kanpoko’ bitartekoa erabiltzeak, testa 

ezartzean, posibilitate operatzailearen kasuan ez du balio; horrekiko eragin eremu 

zabala du ‘omen’ek. 

 

Beraz, egia-baldintzetara jo beharra dago, ukazioarekin egin dugun moduan, 

kasu horretan ‘omen’ek esaldiaren egia-baldintzak aldatzen ote dituen ikusteko. Har 

dezagun, esaterako, (22) adibidea berriro; eta ikus dezagun baden alderik egia-

baldintzetan ‘omen’ duen (28) esaldia erabili edo ‘omen’ik gabeko (29) erabili: 

 

(28) “Zenbait kirolzale arrisku handiak hartzera eraman omen ditzake” 

 

(29) “Zenbait kirolzale arrisku handiak hartzera eraman ditzake” 

 

(29) esaldia egiazkoa izango da baldin eta bakarrik baldin zenbait kirolzale arrisku 

handiak hartzera eraman baditzake (erreskate taldeak egoteak edo zerbitzu horiek 

debalde izateak). (28), berriz, egiazkoa izango da baldin eta bakarrik besteren batek 

esana bada zenbait kirolzale arrisku handiak hartzera eraman ditzakeela, gure 

intuizioaren arabera. Hala, (28) egiazkoa izan liteke (29) faltsua izanagatik, eta, 

alderantziz, baliteke (29) egiazkoa izatea eta (28) faltsua. Horri jarraiki, beraz, 

proposizio-edukiari egingo lioke ekarpena ‘omen’ek, desberdinak baitira ‘omen’ik 

gabeko esaldiaren eta ‘omen’dunaren egia-baldintzak. 

 

Hala, zeri begiratzen zaion, eragin eremuari ala egia-baldintzei, ekarpena 

egitearen gaineko ondorioa ateratzeko modua izango dugu edo ez. Eragin eremuaren 

arabera, ezin dugu ondoriorik atera. Hala, egia-baldintzei erreparatu beharra dago; eta 

erakusten dute proposizio-edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 

 

******* 

 

Beraz, laburtuz, ‘omen’ek operatzaileekin duen harremanari erreparatuz gero, 

ondorio desberdinak ateratzen dira ekarpena egiteari dagokionez, eragin eremuaren testa 

ezarrita. Baldintzan ezin da txertatu; beraz, ezin da erabili testa. Ukazio sinplearen eta 
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posibilitate operatzailearen azpian txertatzean, ezin ager daiteke horien eragin 

eremuaren baitan; horiekiko eragin eremu zabala du beti ‘omen’ek. Beraz, operatzaile 

horien kasuan, testak ez digu balio erabakitzeko ‘omen’ek proposizio-edukiari 

ekarpenik egiten dionetz. Izan ere, testaren interpretazio ahulak esaten digu bakarrik 

elementu bat esandakoaren parte dela baldin eta operatzaile baten baitan agertzen bada; 

ez digu esaten, ordea, zer gertatzen den ez badago haren eragin eremuaren baitan. Ikusi 

dugu, nolanahi ere, ‘omen’ ukazio sinplea duen perpausean ez baina kanpoko ukazioa 

duen perpausean dagoenean, haren baitako eragin eremu estua duela. Beraz, kanpoko 

ukazioari dagokionez, eragin eremuaren testa erabilita, ondorioztatzen da proposizio-

edukiari egiten diola ekarpena. 

 

Hala, kanpoko ukazioari dagokion bezainbatean ez, baina ukazio sinplearen eta 

posibilitate operatzailearen kasuan, ez dago egia-baldintzen intuizioekin geratzea beste 

aukerarik ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez erabakitzeko. 

Ikusi dugu egia-baldintza desberdinak dituztela ‘omen’dun eta ‘omen’ik gabeko 

esaldiek ukazioaren eta posibilitate operatzailearen azpian txertatuta. Emaitza horien 

arabera, beraz, esaldiaren egia-baldintzak aldatzen ditu ‘omen’ek; proposizio-edukiari 

egiten dio ekarpena. Adostasun/desadostasun testaren emaitza bera dugu, hortaz, 

azkenean. 

 

Aipatutako proba horiez gain, beste bat dakarte aztertzaile batzuek (ikus Faller 

2002: 213-215; Matthewson eta beste 2007: 226-231; Papafragou 2006: 1690-1691; 

Schenner 2008b, 2009; beste batzuen artean): jarrera-aditz faktiboaren edo esatezko 

aditzaren eragin eremuaren baitan agertzea. Horrixe helduko diogu guk ere, eta ikusiko 

dugu ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena egiten diola argudiatzeko emaitzak ematen 

dituela testak, predikatu horien baitan txertatzeari dagokionez. Hori argudiatzeko 

bigarren proba gisa erabiltzea egongo litzateke, beraz, kanpoko ukazioaren azpian 

txertatzearekin batera; ezar baitaiteke, baldintzaren, ukazio sinplearen eta posibilitate 

operatzailearen kasuan ez bezala. 

 

‘Omen’ agertzen da hainbat predikaturen esaldi osagarrietan txertatuta, 

komunikazio-predikatuen eta ezagutza- eta ohartze-predikatuen azpian, zehazki (1.6. 

atalean ikusi bezala). Esan dugu lotura berezia duela ‘omen’ek horiekin, semantikoki. 

Hain zuzen, mendeko perpaus mota baten gobernatzaile dira halako predikatuak; 
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adierazpen-perpaus osagarrienak zehazki, horien baitan joaten dira. Baina zer eragin 

eremu du ‘omen’ek predikatu horiekiko, zabala ala estua? 

 

Horri helduko diogu ondoko azpiatalean, eta ikusiko dugu zer gertatzen den 

‘omen’ predikatu horien baitan txertatzean eragin eremuari dagokion bezainbatean. 

Alegia, horien eragin eremuaren baitan agertzen den edo horiekiko eragin eremu zabala 

duen, oraintsu ekarritako operatzaileekin gertatzen den bezala. 

 

4.1.4. ‘Omen’ komunikazio- eta ezagutza- nahiz ohartze-predikatuen 

azpian txertatzea  

 

1. kapituluan esan dugu ‘omen’ agertzen dela adierazpen-perpaus osagarrietan 

txertatuta, predikatu bat gobernatzaile dutela. Orain da unea ikusteko, txertatuta egoteaz 

gain, operatzaile horien eragin eremuaren baitan ere ba ote dagoen ‘omen’ halakoetan. 

‘Omen’ aditz edo predikatu baten eragin eremuaren baitan ageri dela esateko, hots, 

partikulak proposizio-edukiari ekarpena egiten diola esateko, interpretatu beharra dago 

beste batek esandakoaren berri ematen ari dela hiztuna predikatuaren baitako mendeko 

esaldiaren bidez. 

 

Ikus ditzagun adibide batzuk, esaten ari garena hobeto azaltze aldera. 

 

(30) B.: “Abaltziketan apaiza bazan emen, ni emen alkate eonitzen, da ordun 

Larraitzen batzuk soñue jo omentzuen ortzak zabalduta, nik eztakit ze jo 

zuen enon ikusi jotzen da...” 

(…) 

B.: “Alegriko orrek, Donjosek bai esantziaken! ?? bitxurre zaneko puntu 

artantxe esantziaken, ni emendik auntza nitxojoan beintzat emen 

zerbattetan izanda eta ue andik onea zetorrean, da biok topo inda jarri 

giñuztean ola izketan da... Larraitzen zeak balseko soñue jotzen asi 

ementziela ta, ue ametitzen baninbanun kondenauta neola 

esantziakean!” (Ahozkoa) 
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Adibide horretan, urte asko direla gertatua kontatzen ari da hiztuna. Jatorrizko hiztunak, 

Don Jose Abaltzisketako apaizak (testuinguruan zehaztuta ageri zaigu), orduan esanak 

dakartza. Har dezagun hemen aztertuko dugun esaldia, non ‘omen’ ‘esan’ aditzaren 

mendeko perpausean txertatuta dagoen: 

 

(31) “Alegriko orrek, Donjosek bai esantziaken! (…) Larraitzen zeak balseko 

soñue jotzen asi ementziela” 

 

Ikus dezagun ‘omen’ ‘esan’ aditzaren eragin eremuaren baitan dagoen ala ez. Nola 

interpretatu behar da esaldi hori, honako era honetan? 

 

(32) DON JOSEK ESAN ZIDAAN BESTEREN BATEK ESAN ZIOLA LARRAITZEN 

BALSEKO SOINUA JOTZEN HASI ZIRELA 

 

Edo honako beste era honetan? 

 

(33) BESTEREN BATEK ESANA DA DON JOSEK ESAN ZIDALA LARRAITZEN 

BALSEKO SOINUA JOTZEN HASI ZIRELA 

 

Argi dago (32) gisa ulertu behar dela (31) esaldia; alegia, ‘omen’ek ‘esan’en baitako 

eragin eremu estua duen gisan. Ez du zentzurik (33) gisa ulertzeak. 

 

Hortaz, komunikazio-predikatuen kasuan, ezar daiteke eragin eremuaren testa, 

‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpenik egiten dion edo ez ebazteko, kanpoko 

ukazioarekin gertatzen den bezala. Ikusi dugu ez dela hala aurretik aipatutako beste 

operatzaileekin. Testa goiko adibideari ezartzeak emandako emaitzek erakusten dute 

proposizio-edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ek, ‘esan’ aditzaren eragin eremuaren 

baitan dago eta. 

 

Ikus dezagun, orain, zer gertatzen den egia-baldintzei behatuz gero. ‘Omen’ek 

proposizio-edukiari ekarpena egiten diola esateko, desberdinak izan behar dute 

‘omen’dun eta ‘omen’ik gabeko esaldien egia-baldintzek. ‘Omen’dun (31) esaldia 

egiazkoa izango da baldin eta bakarrik baldin Don Josek esan bazion hiztunari besteren 
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batek esan ziola Larraitzen balseko soinua jotzen hasi zirela. Alegia, Don Joseri berari 

ere besteren batek esan behar izan zion balseko soinua jotzen hasi zirela. 

 

Har dezagun, orain, esaldi hori ‘omen’ kenduta: 

 

(34) “Alegriko orrek, Donjosek bai esantziaken! (…) Larraitzen zeak balseko 

soñue jotzen asi ziela” 

 

Esaldi hori egiazkoa izango da baldin eta bakarrik baldin Don Josek esan bazion 

hiztunari Larraitzen balseko soinua jotzen hasi zirela. 

 

 Desberdinak dira, beraz, ‘omen’dun (31) esaldiaren egia-baldintzak eta ‘omen’ik 

gabeko (34)renak. Hala, egia-baldintzen gainean ditugun intuizioen arabera ere, 

proposizio-edukiari egiten dio ekarpena ‘omen’ek. Eragin eremuaren testaren emaitza 

bat dator gure intuizioekin. 

 

 Aurreratuko dugu, eremu zabaleko edo eremu estuko interpretazioa izateaz gain, 

badela hirugarren aukera bat ere ‘omen’ komunikazio-aditzen azpian txertatuta dagoen 

kasuetan; erredundantea izatea, alegia. Ikusiko dugu, hurrengo puntuan, badirela 

adibideak non ‘omen’ komunikazio-aditz baten azpian txertatzean sortzen den esaldia 

traketsa den; ulermen arazoa sortzen baita esaldia (32) gisa ulertuz gero (horixe da 

naturala). Esaldia ‘omen’ik gabea bailitzan interpretatzea eskatzen du halakoetan 

testuinguruak. 

  

Nolanahi ere, gaude ez dela halakorik gertatzen goiko adibidean; ez da arazorik 

halaxe interpretatzeko, (32) gisa alegia. Festa zen, nonbait, Larraitzen (Abaltzisketatik 

1,5 bat km-ra dagoen auzoan), eta han gertatua kontatu zion apaizak garai hartan alkate 

zen hiztunari. Soinua jotzen aritu omen ziren baten batzuk festan. Aspaldiko kontuak 

direla kontuan hartuta, pentsatzekoa da Abaltzisketako apaiza ez zela festan ibiliko, eta 

beste norbaitek emango ziola haren berri; nahiz eta batek dakien. Beraz, esango genuke 

‘omen’ erabiliko zuela berak ere, edo, bestela, ‘esan dute’ aditzaren gisakoa. 

 

Ikus dezagun beste adibide bat: 

 



4. PROPOSIZIO-EDUKIARI EKARPENA EGITEA (II)  159     

 

(35) “(…) Korridorean, Joxe Mari topatu nuen, dardarka, negarrez. 

—Ana eraman ditek. 

—Ana? 

—Poliziak eraman dik; edo auskalo, kaleko jantzian zihoazaan eta. 

(…) 

Aurrena harrapatu nuena jantzi, eta nire autora jaitsi ginen. Tximistaren 

pare abiatu ginen aldapa behera, bihurguneetan irrist eginez. (…) Bat-

batean, oihu batzuk entzun genituen, eta itzal batzuk ikusi lasterka; 

hurrena, auto baten motor-hotsa urrundu zen, makakorroka. Erramunek 

txistu egin zien zakurrei. (…) Berehala nabaritu genuen zakurrak geldirik 

zeudela, uhurika. (…) Zakurrak zeuden lekuraino iritsi, eta lurrean aurkitu 

genuen Ana, konorterik gabe. Joxe Marik besarkartu egin zuen, negarrez. 

—Ana! Ana! 

Nik pultsua hartu nion, eta hasperen egin nuen, lasaiturik, taupadak sentitu 

nituen eta. (…) 

Hurrengo egunean, Joxe Mari eta biak joan ziren epaitegira, salaketa 

ipintzera, baina salaketa bertan behera geratuko zen, ez baitzegoen nor 

salatu. (…) 

Joxe Mariri galdetu nion ea zer nahi ote zuten Ana bahitu zutenek; 

erantzun zidan izenak eskatu omen zizkiotela, ETAko ekintzaile 

legalak zein ziren; «zakur etarra» deitzen omen ziotela.” (Igerabide 

2005: 144-147, 152) 

 

Har dezagun adibide horretatik ‘omen’ txertatuta duen esaldia: 

 

(36) “erantzun zidan izenak eskatu omen zizkiotela, ETAko ekintzaile legalak 

zein ziren; «zakur etarra» deitzen omen ziotela” 

 

‘Erantzun’ komunikazio-predikatuaren azpiko bi adierazpen-perpaus osagarrien 

esaldietan dago txertatuta ‘omen’ adibide horretan. Ikus dezagun, bada, aditz horren 

eragin eremuaren baitan dagoen. Eragin eremu zabala balu, honela interpretatu beharko 

litzateke: 
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(37) BESTEREN BATEK ESANA DA JOXE MARIK ERANTZUN ZIDALA IZENAK 

ESKATU ZIZKIOTELA, ETAKO EKINTZAILE LEGALAK ZEIN ZIREN; “ZAKUR 

ETARRA” DEITZEN ZIOTELA 

 

Eragin eremu estua balu, berriz, honako beste era honetan: 

 

(38) JOXE MARIK ERANTZUN ZIDAN ANAK ESAN ZIOLA IZENAK ESKATU 

ZIZKIOTELA, ETAKO EKINTZAILE LEGALAK ZEIN ZIREN; “ZAKUR ETARRA” 

DEITZEN ZIOTELA 

 

Kasu honetan ere garbi dago (38) gisa interpretatu behar dela (36) esaldia, eta ez 

(37) gisa. ‘Erantzun’ aditzaren eragin eremuaren baitan dago, beraz, ‘omen’, adibide 

horretan. Eta hortik ondorioztatzen da, testari jarraiki, proposizio-edukiari egiten diola 

ekarpena ‘omen’ek. 

 

Adibide horretan, (36) esaldia agertzen deneko aurreko orrialdeetara jo beharra 

dago (144-147. or.) esaldi horretan (152. or.) ‘omen’ predikatu horren eragin eremuaren 

baitan dagoela ondorioztatzeko. Anak Joxe Mariri kontatuko zion zer egin eta esan 

zioten bahitzaileek, eta Joxe Marik kontalariari kontatu dio, haren galderari erantzunez. 

Kontalariak Joxe Marik kontatua dakarkigu, eta ‘omen’ darabil; ez da, ordea, 

kontalariak berak sartua, baizik eta Joxe Marik erabilitakoa, adieraziz berari ere beste 

norbaitek esan diola. Badakigu, gainera, nor den beste hori: Ana. Testuinguruan 

zehaztuta dago (ikus 5.1. atala jatorrizko hiztunaren gaineko zehaztapen gehiagotarako). 

 

 Hona hemen beste adibide bat; ‘omen’ ohartze-predikatu baten esaldi osagarrian 

txertatua duena, oraingoan: 

 

(39) “Bada gurean, guztiz kontrako bide batetik, Lizardik Tolosan omen zeukan 

liburutegiaren labur arruntagatik Biotz-begietan labur arruntzat juzkatu 

zuenik: ez zuen kontuan hartu 36ko gerra hasi zenean, Lizardiren 

alargunak Oria ibaira bota omen zituela liburu gehienak; arrunkeriaren 

salatzaileak edo ez zekien datua edo ez zitzaion datua aintzat hartzea 

komeni, Lizardiren poesiari buruz zeukan a prioria hondoratzen baitzion 

horrek.” (Lertxundi 2001: 10) 
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Adibide horretan ere ulertzen da beste norbaiti irakurria edo entzuna dakarrela hiztunak 

‘kontuan hartu’ predikatuaren baitako adierazpen-perpaus osagarriaren esaldian. Har 

dezagun ‘omen’ duen esaldia: 

 

(40) “ez zuen kontuan hartu 36ko gerra hasi zenean, Lizardiren alargunak Oria 

ibaira bota omen zituela liburu gehienak” 

 

Gisa honetan interpretatuko litzateke esaldi hori: 

 

(41) [BIHOTZ-BEGIETAN LABUR ARRUNTZAT JUZKATU ZUENAK] EZ ZUEN 

KONTUAN HARTU BESTEREN BATEK ESANA DELA LIZARDIREN ALARGUNAK 

ORIA IBAIRA BOTA ZITUELA LIBURU GEHIENAK 

 

Hau da, ‘omen’ek ‘kontuan hartu’ predikatuarekiko eragin eremu estua balu bezala; eta 

ez eragin eremu zabala bailuen: 

 

(42) BESTEREN BATEK ESANA DA [BIHOTZ-BEGIETAN LABUR ARRUNTZAT 

JUZKATU ZUENAK] EZ ZUELA KONTUAN HARTU LIZARDIREN ALARGUNAK 

ORIA IBAIRA BOTA ZITUELA LIBURU GEHIENAK 

 

Hiztunak berak esana baita Bihotz-begietan labur arruntzat juzkatu zuenak ez zuela 

kontuan hartu liburuak bota izana. Hortaz, kasu horretan ere, ‘omen’ek proposizio-

edukiari egiten diola ekarpena erakusten du eragin eremuaren testak. 

 

Azpiatal honetan bildutako adibideen bidez, aztertu dugu zer gertatzen den 

‘omen’ komunikazio- eta ezagutza- nahiz ohartze-predikatuen azpian txertatuta 

dagoenean. Eta ikusi dugu, eragin eremuaren testaren laguntzaz, predikatu horien 

baitako eragin eremu estua duela ‘omen’ek. Horrek adierazten du esandakoaren parte 

dela; alegia, proposizio-edukiari egiten diola ekarpena.134 ‘Omen’ek proposizio-edukiari 
                                                
134 Fallerrek (2006: 6-7) dio eragin eremuaren testak balio duela bakarrik erakusteko elementu bat 

deskriptiboki edo m-performatiboki erabil daitekeen, edo bi eratara, baina ez proposizio-edukiari 

ekarpenik egiten dion edo ez erabakitzeko. Hain zuzen, erabilera performatiboa eta deskriptiboa bereizten 

ditu Fallerrek (2002: 207-226) cuzco kitxuako ebidentzialak aztergai dituela, Nuytsi (2001) jarraiki. 
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ekarpena egiten diolako beste froga bat da, hortaz, halako predikatuen eragin eremuaren 

baitan egotea. Beraz, testaren emaitza bat dator gure intuizioekin. Ikusi dugu, (30) 

adibidea kontuan hartuta, desberdinak direla predikatu horien baitako ‘omen’dun 

esaldiaren egia-baldintzak eta esaldi horrek ‘omen’ik gabe lituzkeenak. Horren arabera, 

proposizio-edukiari egiten dio ekarpena ‘omen’ek. 

 

Matthewson eta bestek (2007: 228) diotenez, adibide sorta horren gisakoak dira 

ebidentzialak ilokuzio-adierazle gisa aztertzearen kontrako frogak; hau da, elementu 

ebidentziala komunikazio-aditzen135 eragin eremuaren baitan136 ageri denekoak. Eta 

hortik ondorioztatzen da proposizio-edukiari ekarpena egiten dioten gisan aztertzearen 

aldeko frogak direla. Bi aztermodu horien arteko oposizioa dakarte, izan ere; eta testen 

bidez saiatzen dira ebazten eta erakusten proposizio-edukiari egiten diotela ekarpena 

eurek aztergai dituzten st’át’imcetseko ebidentzialek, eta ez ilokuzio-indarrari. 

 

Ekarri ditugun adibide horietan, ‘omen’ predikatuen mendeko adierazpen-

perpaus osagarrietan txertatuta ez ezik, predikatu horien eragin eremuaren baitan dago. 

Haatik, ez da gauza bera gertatzen kasu guztietan, bai bailiteke ‘omen’ predikatu baten 

mendeko perpausean txertatuta egon arren, ez egotea predikatu horren eragin eremuaren 

baitan, ez kanpoan. Berehalaxe ikusiko dugu, zenbait kasutan, ‘omen’ predikatu baten 

mendeko perpausean txertatuta egonagatik, erredundantea dela; esaldi desegokia sortzen 

da. 

                                                                                                                                          
Zehazkiago ‘m-performative’ dio (Faller 2002: 211-212), hizketa-ekintzen teoriako ‘performatiboa’ 

nozioa eta Nuytsen ‘performatiboa’ bereizteko; nahiz eta baden loturarik bien artean (Nuyts 2001: 40). 

Batean, entzulearengana bideratutako ahozko hizketa bat egiten da; bestean, berriz, gauza-egoera bat 

ebaluatzearen gogo-ekintza. Bata esaldiari esker bakarrik existitzen da; bestea, aldiz, izan daiteke ahozko 

adierazpenik gabe ere. Horregatik esaten dio Fallerrek ‘m-performatiboa’. Nuytsek modalitate 

epistemikoaren baitan egiten du bereizketa, baina beste eremu batzuetan ere izan litekeela gaineratzen du; 

esaterako, ebidentzialitatearenean. Fallerren arabera, cuzco kitxuako ebidentzialek galdu egiten dute 

ebidentzialtasuna deskriptiboki erabiltzen direnean, ezin baitira erabili ebidentzial gisa deskriptiboki, 

performatiboki erabiltzen dira beti. Hau da, ezin dira erabili ebidentzia mota hiztuna ez den beste subjektu 

bati egozteko. Izan ere, ezin ager omen daitezke esatezko aditzen eragin eremuaren baitan. ‘Omen’ txerta 

daiteke, ordea, eta ikusi dugu gorde egiten duela, oraindik ere, informazio-iturria adieraztearen eduki hori. 

Alegia, komunikazio-predikatuarekiko eragin eremu estua du halako kasuetan. 
135 ‘Esatezko aditz’ esaten diete eurek. 
136 ‘Semantikoki txertatua’ dela diote eurek. 



4. PROPOSIZIO-EDUKIARI EKARPENA EGITEA (II)  163     

 

 

Ikus dezagun zer esan nahi dugun horrekin. 

 

4.1.4.1. Interpretazio naturala eta erredundantea 

 

 Gauza bat argitu beharra dago ‘omen’ komunikazio-predikatuen osagarri diren 

perpausen esaldietan txertatzeaz ari garela. Ikusi berri dugu (30), (35) eta (39) adibideen 

bidez; batzuetan, beste norbaitek esandakoaren berri ematen ari dela adierazten du 

hiztunak mendeko esaldi horren bidez. Alegia, aditz nagusiaren eragin eremuaren baitan 

dago ‘omen’. 

 

 Baina har dezagun, esaterako, honako adibide hau: 

 

(43) “Nafarroako lekuizen kontuetan aditua den Mikel Belasko jaunak 

esan dit, eskuizkribu zaharretan behin eta berriz ageri omen dela 

Arrias-Oranza hori, han eta hemen, Arrias-Oranza, Arris-Oranza, 

Ariasoranza eta beste era askotara idatzirik, eta Arrias hori harri-tik 

letorken zerbait izan litekeela, baina, ez dela menturatzen erraitera Arrias-

Oranza horrek bere osoan zer esan nahi duen.” (Perurena 2004: 161) 

 

Adibide horretan, ‘esan’ predikatuaren baitako adierazpen-perpaus osagarriaren 

esaldian dago txertatuta ‘omen’. Eta komunikazio-aditz bat eta ‘omen’ dituen esaldi 

hori testuingururik gabe hartuta, ulertuko litzateke Mikel Belasko jaunari beste 

norbaitek esan diola eskuizkribu zaharretan behin eta berriz ageri dela Arrias-Oranza 

hori. Hau da, honako era honetan interpretatu behar da esaldi hori: 

 

(44) MIKEL BELASKO JAUNAK ESAN DIT ESATEN DUTELA ESKUIZKRIBU 

ZAHARRETAN BEHIN ETA BERRIZ AGERI DELA ARRIAS-ORANZA HORI 

 

Haatik, bestelakorik interpretatu behar dela pentsatzeko zantzuak daude 

testuinguruan. Esango genuke beste norabait garamatzatela hiztunaren asmoek. 

Jatorrizko hiztuna, Mikel Belasko kasu honetan, aditua izaki, pentsatzekoa da berak 

esku artean izango zituela eskuizkribuak; eta, hortaz, bere begiz ikusiko zituela idatzita 
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leku-izenak eskuizkribuetan. Hala, horrek pentsarazten du Belaskok berak esana dela 

eskuizkribu zaharretan behin eta berriz ageri dela izen hori, eta ez berak ere besteren 

bati entzun diola. Honako beste irakurketa honetara bideratzen gaitu hiztunaren asmoak: 

 

(45) MIKEL BELASKO JAUNAK ESAN DIT ESKUIZKRIBU ZAHARRETAN BEHIN ETA 

BERRIZ AGERI DELA ARRIAS-ORANZA HORI 

 

Alegia, pentsatzekoa da ez zuela erabiliko ‘omen’ horren berri ematean, baizik eta 

esaldi honen antzekoa egingo zuela: 

 

(46) “Eskuizkribu zaharretan behin eta berriz ageri da Arrias-Oranza hori” 

 

Talka egiten dute, beraz, bi irakurketek, nolabaiteko nahasmena dago bien 

artean. Eta, ondorioz, esaldi traketsa edo desegokia sortzen delakoan gaude. Horri 

esango diogu erredundantea izatea.137 Izan ere, beste hiztun batengana eramaten zaitu 

‘omen’ek esaldi horretan; alabaina, ez dirudi hori denik hiztunaren asmoa. Halakoetan, 

bien arteko aukera egin beharra dago, esaldia pragmatikoki egokia izango bada; hots, 

‘omen’ erabiltzearen edo predikatua erabiltzearen artekoa. Zeren, ‘omen’ik gabea balitz 

bezala interpretatu behar bada, erredundantea da biak erabiltzea; eduki bera biltzen 

baitute esaldi nagusiko aditzak, ‘esan’ek alegia, eta ‘omen’ek, aldez edo moldez. Eta, 

kasu horretan, erredundantzia traketsa da; nahi ez den irakurketara bideratzen baitu. 

Halakoetan, esango dugu mendeko perpausaren esaldiaren bidez ez litzatekeela adierazi 

nahi besteren batek esana dela dena delakoa, baizik eta dena delako hori besterik ez. Eta 

hori bada adierazi nahi dena, zertarako erabili bi elementuak, ‘esan’ eta ‘omen’? 

Desegokitzat ditugu eite horretako esaldiak, nola eta ez den adierazi nahi jatorrizko 

                                                
137 Matthewson eta bestek (2007) ‘semantikoki txertatua’ (semantically embedded) eta ‘indartzea’ 

(reinforcing eta essentially meaningless) bereizten dituzte. Guk, ordea, ‘eragin eremuaren baitan agertzea’ 

(nahiz ‘eragin eremu estua izatea’) eta ‘erredundantea’ esango diegu. Batetik, esan dugu eragin 

eremuaren kontzeptuak egokiago biltzen duela semantikoki txertatua egotearekin adierazi nahi dutena. 

Bestetik, ‘erredundante izatea’ erabiliko dugu ‘omen’en kasuan, ‘reinforcing’ eta ‘essentially 

meaningless’en ordez. Izan ere, ez da gauza bera indargarria edo esanahirik gabea izatea eta 

erredundantea izatea. Desegokitasun edo anomalia pragmatikoa sortzearen zentzuan erabiliko dugu 

‘erredundantzia’ edo ‘erredundante izatea’ hemen. 
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hiztunari berari ere besteren batek esan diola dena delakoa, 4.1.4. azpiataleko 

adibideetan bezala. 

  

Gauza bera gertatzen da hurrengo adibidean ere: 

 

(47) “Nire hizketa ere ezin zuen eraman, eta egunetik egunera astakirtenago 

bihurtzen ari omen nintzela zioen, baba-zakua baino baboagoa.” (Gavalda 

2004: 45)138  

 

Esaldi hori hartuta, ‘omen’ ‘esan’ predikatuaren baitan dagoela kontuan hartuta, honako 

hau ulertzen da, testuinguruari kasurik egin gabe: 

 

(48) ZIOEN BERA EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DELA EGUNETIK EGUNERA 

ASTAKIRTENAGO BIHURTZEN ARI NINTZELA 

 

Edozein moduz ere, ez zaio inori burutik pasatzen hori adierazi nahi duenik hiztunak, 

baizik eta honako beste hau: 

 

(49) ZIOEN EGUNETIK EGUNERA ASTAKIRTENAGO BIHURTZEN ARI NINTZELA 

 

Alegia, besteren batek berari buruz esanak ari da kontatzen hiztuna, besteren batek 

berari buruz pentsatzen duenaren berri ematen, (47) adibidean. Hala, aski du ‘zioen’ 

aditzarekin, jatorrizko hiztunak bere iritzia eman baitzion, eta ez besteren batena. 

Erredundantea da esaldia kasu horretan ere. ‘Zioen’ aditzak beste hiztun bat seinalatzen 

du, eta ‘omen’ek hori ez den beste bat. Eta ez dirudi hori denik asmoa (47) esaldiaren 

kasuan, testuingurua kontuan hartuz gero. Gatazka dago, beraz, hor ere bi irakurketen 

artean. Aukeratu egin beharra dago, eta bi elementuetako bat erabili, arazoa saihesteko. 

 

Dakargun azken adibide bat: 

 

                                                
138 Itzulpena da, Jesus Mari Mendizabalek egindakoa. 
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(50) “Atezainak erran dit ezen etorri nahi duzularik, aski omen duzula haren 

leihoan jotzea, atean jo ordez, eta berehala irekiko omen dizula (…).” 

(Choderlos de Laclos 1997: 494)139 

 

Nola interpretatu behar da esaldia? Honako hau litzateke aukera bat, ‘erran’ aditzaren 

baitan ‘omen’dun adierazpen-perpaus osagarrien esaldiak dituela kontuan hartuta: 

 

(51) ATEZAINAK ERRAN DIT BERA EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DELA ASKI 

DUZULA HAREN [BESTE HAREN] LEIHOAN JOTZEA, ATEAN JO ORDEZ, ETA 

BERA [ATEZAINA] EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DELA BEREHALA IREKIKO 

DIZULA [BESTE HARK] 

 

‘Haren’ hori ez litzateke anaforikoa, kasu horretan; hau da, atezaina ez den besteren bati 

egingo lioke erreferentzia. Esate baterako, astebukaeretako bere ordezkoari. Honako 

honen modukoa esango zion atezainak hiztunari: 

 

(52) “Esan dit etorri nahi duelarik aski duela bere leihoan jotzea, atean jo ordez, 

eta berehala irekiko diola” 

 

Nolanahi ere, ez dirudi hori denik hiztunaren asmoa; testuinguruari buruzko 

gauza batzuk emantzat hartuz gero. Honako hauek, besteak beste: ‘haren’ anaforikoa 

dela, atezainari erreferentzia egiten diona (eta ez gaituela besteren batengana 

bideratzen); eta atezaina arduratzen dela eraikin bat eta hango atea zaintzeaz. Horiek 

kontuan hartuta, ulertzen da hiztunak adierazi nahi duela atezainak berak esan diola aski 

duela solaskideak haren leihoan jotzea, eta segituan irekiko diola atea. Halaxe 

ondorioztatzen da, gainera, testuingurura joz gero; honela baitio aurreko pasartean 

hiztunak: “Hain ontsa ari izan naiz non atezaina geure alde baitugu, eta hitz eman baitit 

ezen etorriko zaren bakoitzean, sartzen utziko zaituela, ikusi ez bazintu bezala”. 

Jatorrizko hiztunak berak emandako argibideak azaltzen ari zaio hiztuna aurrean duen 

solaskideari. Alegia, horrela ulertu behar litzateke (50) esaldia: 

  

                                                
139 Itzulpena da, Jon Muñozek egindakoa. 
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(53) ATEZAINAK ERRAN DIT ASKI DUZULA HAREN LEIHOAN JOTZEA, ATEAN JO 

ORDEZ, ETA BEREHALA IREKIKO DIZULA 

 

Era honetako zerbait esango baitzion atezainak hiztunari: 

 

(54) “Aski du nire leihoan jotzea, atean jo ordez, eta berehala irekiko diot” 

 

Hiztunak berak sartua da ‘omen’ esaldi horretan; eta, hortaz, erredundantea, desegokia 

da sortzen den esaldia, bi irakurketen arteko nahasmena dago. Esaldi berean ‘erran’ 

aditza eta ‘omen’ partikula agertzeak (51) irakurketara garamatza; testuinguruak, aldiz, 

(53)ra. Zertarako jarri, orduan, predikatua eta ‘omen’, horrek beste irakurketa bat 

egitera bultzatzen bagaitu? Hau da, (51) ulertarazten badu? (53)ko proposizioa adierazi 

nahi bada, ‘omen’ kentzea da hoberena. (51)ren berri eman nahi bada, sartu beharra 

dago, baina testuinguruak ez du ahalbidetzen irakurketa hori. 

 

Balegoke beste aukera bat ere: ‘haren’ anaforikoa izatea, eta atezainari egitea 

erreferentzia, goikoan bezala, baina besteren batek esandakoaren berri ematen aritzea. 

Eman dezagun honakoaren modukoa esan diola nagusiak atezainari: 

 

(55) “Etorri nahi duelarik aski du zure leihoan jotzea, atean jo ordez, eta 

berehala irekiko diozu atea” 

 

Eta honela eman diola horren berri atezainak hiztunari: 

 

(56) “Etorri nahi duelarik aski omen du nire leihoan jotzea, atean jo ordez, eta 

berehala irekiko omen diot atea” 

 

Baina ez dirudi bideragarria denik interpretazio hori. 

 

 Beraz, esango genuke trakets samarrak direla ekarri ditugun adibide horiek, 

nahasmena sortzen duelako ‘omen’ agertzeak. Sintaktikoki zuzena den arren predikatu 

baten baitako mendeko esaldian ‘omen’ sartzea, zenbaitetan ez da beharrezkoa 

semantikoki eta pragmatikoki; edo oraindik gehiago esango genuke, ez da egokia. 

Testuinguruak laguntzen du zehazten, esaldi berean komunikazio-aditz bat eta ‘omen’ 
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ditugun kasuetan, predikatu horren eragin eremuaren baitan dagoen ‘omen’ edo 

desegokia, erredundantea den esaldia. 

 

Hortaz, ‘omen’ komunikazio-predikatuen osagarri diren mendeko adierazpen-

perpausean txertatuta dagoen kasuan, ‘omen’ predikatuaren eragin eremuaren baitan 

dagoenekoa da interpretazio naturala (gogoan izan 4.1.4. azpiatalean ekarritako 

adibideak). Halaz ere, zenbaitetan, beste irakurketa bat egin behar delako zantzuak 

ematen ditu testuinguruak (puntu honetan bildutako adibideek erakusten duten gisan); 

eta, kasu horietan, traketsa da sortzen den esaldia. Eta, hiztunaren asmoak nahiz 

testuinguruak besterik ezin lagun dezakete ebazten esaldi egokia den, eta ‘omen’ 

predikatuaren baitan dagoeneko irakurketa egin behar den, edo erredundantea den, 

bietako elementu bat besterik ez balu bezala ulertu behar delako; alegia ‘omen’ik (edo 

predikaturik) ez balu bezala. Biak batera agertzeak, ordea, esaldia bestela ulertzera 

garamatza. Horregatik esan dugu esaldi traketsa, desegokia sortzen dela halakoetan; 

aditzaren eta ‘omen’en edukiak paretsukoak izaki, aski baita bata edo bestea erabiltzea. 

Honela ulertarazten digu esaldia bi elementuak agertzeak: 

 

(57) ESAN DUTE BESTEREN BATEK ESANA DELA q 

 

Ikusi dugu, ordea, testuinguruari erreparatuz gero, ez dela hori hiztunak adierazi nahi 

zuena, komunikazio-predikatua eta ‘omen’ partikula dituzten zenbait adibidetan, baizik 

eta honako beste hau: 

 

(58) ESAN DUTE q 

 

Hala, talka egiten dute bi irakurketa horiek, eta esaldi desegokia sortzen da. 

 

 Bi aukera hartu ditugu hizpide orain artean, komunikazio-predikatu bat eta 

‘omen’ dituzten esaldiei gagozkiela: ‘omen’ predikatuaren eragin eremuaren baitan 

egotea eta esaldi erredundantea sortzea. Bada, ordea, hirugarren aukera bat. Badirudi, 

zenbaitetan, hiztunak predikatua sartzen duela jatorrizko hiztuna zein den zehazteko. 

Izan ere, ikusiko dugu (5.1. atalean) ez dela ‘omen’en esanahiaren baitakoa jatorrizko 

hiztuna zein den mugatzea, nahiz eta muga daitekeen testuinguruari esker, dagoeneko 

adibide batzuetan ikusi dugun bezala. Hala, iduri du, batzuetan, joera dagoela 



4. PROPOSIZIO-EDUKIARI EKARPENA EGITEA (II)  169     

 

komunikazio-predikatu baten bidez emateko jatorrizko hiztunaren identitatea, edo 

iturria zehaztu gabea dela adierazteko. Esate baterako, ‘omen’ predikatu baten baitan 

ageri den adibide batzuetan, badakigu nor den jatorrizko hiztuna: (43)n Mikel Belasko 

(“Mikel Belasko jaunak esan dit”) eta (50)en atezaina (“Atezainak erran dit”). Kontua 

da, adibide horietan, predikatuaren baitako esaldian txertatuta ageri dela ‘omen’; hau da, 

esaldi bakarra osatzen dute nagusiak eta mendekoak. Hori dela eta, ‘omen’ jatorrizko 

hiztunari dagokiola pentsatzera garamatzate. Besterik dio, ordea, testuinguruak; 

hiztunak berak sartua dela ‘omen’. Hala, esaldi traketsa sortzen da. Arrisku horixe du, 

hortaz, kasu horietan iturria zehazteak, esaldi erredundanteak sortzekoa; zehaztasunean 

‘irabazten’ dena desegokitasunean ‘galtzen’ da.140 

 

 Badira, edozein moduz ere, predikatua iturria zehazteko sartu, eta egokitzat har 

daitezkeen adibideak. Ikus, esaterako, honako esaldi hau: 

 

(59) “Nik neure buruari eragindakoa izan omen141 zitekean; etengabe gertatzen 

omen duk, esan zitean.” (Morpurgo 2006: 184)142 

 

‘Esan’ aditza eta ‘omen’ partikula ditugu adibide horretan ere. ‘Omen’ ez dago, 

alabaina, ‘esan’ predikatuaren baitan, kasu horretan; bi hizketa-ekintza dira, koma batek 

banatuak. Parentetikoa143 litzateke ‘esan zitean’, adibide horretan. ‘Omen’ekin ez 

baitago iturria artikulatuta (ikus 5.1.1. azpiatala), ‘esan’ predikatua sartu du hiztunak, 

iturria artikulatuz. Epaileak dira, kasu horretan, jatorrizko hiztunak; aurreko pasarte 

batean dago zehaztuta: “Hiru epaile izan nitian, brigadier bat eta kapitain bi; hantxe 

zeudean niri goitik behera begira, mespretxuz, zabor zikinen bat izango banintz bezala” 

(183. or.). Beraz, esaldi hori ere errepikakorra litzateke, ‘esan’ eta ‘omen’ baititu, baina 

egokia; iturria zehaztera baitator ‘esan zitean’, ez da hizketa-ekintza nagusia. Egokitzat 

ditugu halakoak. Dena den, hurrengo kapituluan hartuko ditugu hizpide gisa horretako 

adibideak. 

                                                
140 Esan beharra dago, dena den, nahiko hedatuta dagoela erabilera hori, ez baitira era horretako adibide 

gutxi corpusean. 
141 Ez diogu erreparatuko ‘omen’ horri, bestea interesatzen baitzaigu oraingo eztabaidarako. 
142 Itzulpena da, Mirentxu Larrañagak egindakoa. 
143 Ez gara sartuko parentetikoen izaerari buruzko eztabaidan lan honetan (ikus, besteak beste, Asher 

2000 eta Ifantidou 2001). 
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******* 

 

Eragin eremuaren testaren emaitza da, bere interpretazio ahulean, proposizio-

edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ek, kanpoko ukazioaren eta komunikazio- eta 

ezagutza- nahiz ohartze-predikatuen kasuan. 

 

Aztertzaile batzuek diotenez (McCready & Ogata 2007: 148 eta 167-171; 

Sauerland & Schenner 2007: 1; Schenner 2008a: 556, 2008b: 207, 2009: 185), uste 

orokorra izan da eragin eremu zabala dutela beti ebidentzialek, hizketa-ekintzen mailan 

eragiten dutela. Nahiz eta txerta daitezkeen operatzaile batzuen baitan, ezin dira agertu 

horien eragin eremuaren pean. Eta gertaera hori hartu izan da oinarritzat erakusteko 

eduki ebidentziala ezin izan daitekeela egia-baldintzazkoa, baizik eta hiztunaren iturri 

mota bakarrik eransten duela, egia-baldintzazkoa ez den eduki gisa. Frogatzat erabili 

izan da hori, ebidentzialak proposizio-edukiari ekarpenik egiten ez dioten gisan 

aztertzeko. Izan ere, ilokuzio-indarraren adierazleak ezin ager daitezke operatzaileen 

eragin eremuaren baitan. 

 

Badirudi hala dela hizkuntza batzuetan, ebidentzialak ezin ager daitezkeela inola 

ere operatzaileen eragin eremuaren baitan; esaterako, cuzco kitxuan. Fallerrek (2002: 

207-211, 221-225 eta 227-229) dio cuzco kitxuako ebidentzial enklitikoak ezin direla 

agertu ere egin baldintzaren aurrekarian; ezin ager daitezke esatezko aditzen eragin 

eremuaren baitan, ezta ukazioaren eragin eremuaren baitan ere (baiespenetan eta eduki 

galderetan bakarrik ager daitezke). Hori dela eta, ilokuzio-adierazletzat aztertzeko 

hautua egiten du, 3.3. atalean ikusi dugun bezala. Hain zuzen, kontrako bidetik, 

McCready & Ogatak (2007: 167-174) diote arrazoi horrexegatik ez duela balio hizketa-

ekintzan oinarritutako azterketak japonierako ebidentzialak aztertzeko, elementu horiek 

operatzaile batzuen eragin eremuaren baitan ager daitezkeela erakutsita. 

 

Hortaz, horregatik guztiagatik, gure ustez, ezin da egin orokortzerik, esanez 

elementu ebidentzialak ezin direla agertu operatzaileen eragin eremuaren baitan. Izan 

ere, McCready & Ogataz (2007) gain, beste aztertzaile batzuek ere erakutsi dute 

hizkuntza batzuetako ebidentzialak ager daitezkeela baldintzaren aurrekariaren, 

ukazioaren nahiz esatezko aditzen edo aditz faktiboen eragin eremuaren baitan (ikus, 



4. PROPOSIZIO-EDUKIARI EKARPENA EGITEA (II)  171     

 

besteak beste, Ifantidou 2001; McCready 2008; Sauerland & Schenner 2007; Schenner 

2008a, 2008b, 2009). 

 

Edozein moduz ere, Sauerland & Schennerrek (2007: 1) onartzen dute zaila dela 

hizkuntzen arteko orokortzeak egitea, gramatika deskriptibo gehienek ez dutela-eta 

esaten ebidentzialak txerta ote daitezkeen edo ez, ezta euren semantika zein den ere. 

Garrett (2001) dute salbuespentzat. Haatik, ikusi dugunez, iduri du hedatzen ari dela 

azterbide hori baieztapen horrez geroztik. Matthewson eta beste (2007) eta Schenner 

(2008a, 2008b, 2009) erantsi beharko genizkioke zerrendari. Eta badirudi euskaraz ere 

badugula modua azter ildo horri jarraitzeko, halaxe erakutsi digute egin ditugun proben 

emaitzek. 

 

Ikusi dugu ‘omen’ ager daitekeela operatzaile batzuen eragin eremuaren pean; 

hortaz, ezin azter daiteke ilokuzio-indarraren adierazle gisa. Horixe da arrazoi nagusia 

hala ez aztertzeko. Halaz ere, kontuan hartu beharra dago, baldintza ez beste 

operatzaileen azpian txerta daitekeen arren, muga duela horietako batzuen eragin 

eremuaren baitan agertzeko. Leku berezia du ‘omen’ek operatzaileekiko eragin 

eremuari dagokionez: ezin izan lezake ukazio sinplearen eta posibilitate operatzailearen 

baitako eragin eremu estua; bai, ordea, kanpoko ukazioaren eta hainbat predikaturen 

baitakoa. Dena dela, badu muga predikatuei dagokienez; ikusi dugu, 1.6. atalean, 

komunikazio- eta ezagutza- nahiz ohartze-predikatuen azpian bakarrik txerta litekeela, 

baina ez proposizio-jarrera adierazten duten predikatuen azpian. 

 

Horiek guztiak direla eta, ez gara test bakarrean oinarritu ‘omen’ek ekarpena 

zeri egiten dion ebazteko. Horrez gain, adostasun/desadostasun testari egin diogu 

erreferentzia aurretik, eta test horren arabera aztertu dugu ‘omen’; ez baitzaigu iruditzen 

test bakarrak gauzak erabaki ditzakeenik. 
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4.2. Argudio gehiago 

 

Bi test baliatu ditugu, beraz, eta emaitza bera eman dute biek: proposizio-

edukiari egiten dio ekarpena ‘omen’ek. Hortaz, argudio bat baino gehiago dugu 

‘omen’ek esaldiaren egia-baldintzak aldatzen dituela esateko. Batetik, 

adostasun/desadostasun testaren emaitzak; hiztunen artean bada joera qz gain p (alegia, 

dena delakoa besteren batek esana dela) ukatzea ere onartzeko. ‘Omen’ek proposizio-

edukiari ekarpena egiten dion seinale da hori. Bestetik, eragin eremuaren testaren 

emaitzak, ‘omen’ txerta daiteke kanpoko ukazioaren azpian eta predikatu batzuen 

baitako esaldietan, eta horiekiko eragin eremua estua du. 

 

Gaude bi test horien emaitzak, bateratuta, badirela aski argudio ‘omen’ 

proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertzeko. Beraz, testak ez dira 

erabakigarriak, ezin erabil ditzakegu banaka ondorio bat ateratzeko, baina bata 

bestearen osagarritzat hartuta, esateko moduan gara esaldiaren egia-baldintzak aldatzen 

dituela ‘omen’ek, eta ez esaldiaren ilokuzio-indarra. 

 

Horrez gain, ikusi dugu nahiz eta ‘omen’ek ezin izan dezakeen ukazio sinplearen 

eta posibilitate operatzailearen baitako eragin eremu estua, egia-baldintzei intuitiboki 

begiratuz gero, ondorioztatzen dela proposizio-edukiari egiten diola ekarpena; 

desberdinak baitira operatzaile horien baitan ‘omen’dun esaldiak dituen egia-baldintzak 

eta ‘omen’ik gabeak lituzkeenak. Testen ondorioen indargarri dugu, beraz, gertaera 

hori. 

 

Badira, gainera, ondorio horren aldeko beste argudio batzuk ere: kontraesana 

sortzea, mendeko ‘omen’dun esaldien egia-baldintzak, ukazio metalinguistikoa eta beste 

hizkuntza batzuetako ‘omen’en tankerako elementuak proposizio-edukiari ekarpena 

egiten dioten gisan aztertzea. Ikus dezagun zertan dautzan. Kontraesana sortzearena 

ekarriko dugu lehenbizi. 
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4.2.1. Kontraesana sortzea 

 

 Eman dezagun honako esaldi hau dugula: 

 

(60) “Euria ari omen du, baina ez du inork esan euria ari duela” 

 

Izan al litezke egiazko, aldi berean, juntagailuak lotutako bi esaldiak? Ezetz dio gure 

intuizioak. Kontraesana sortzen da, hiztunak baieztuko bailuke besteren batek esana 

dela euria ari duela, eta, aldi berean, ez duela inork esan144 euria ari duela. 

 

Fallerrek (2002: 200), berriz, Mooreren paradoxarekin lotzen du ‘-si’ren kasuan 

gertatzen dena, haren bertsio edo aldaera ebidentziala dela esanez. Honela dakar: 

 

(61) # Para-sha-n-si,  ichaqa mana-n will-wa-rqa-n-chu.145 
rain-PROG-3-si,  but not-mi  tell-1O-PST1-3-NEG 

‘It is raining, but I was not told this’ 

EV= speaker was told that it is raining 

[Euria ari du, baina ez didate halakorik esan 

EB= hiztunari esan diote euria ari duela] 

 

Dio (Faller 2007: 17-18) “q146-si, baina ez didate esan q” gisako segida, alegia “Euria ari 

du -si, baina ez didate halakorik esan” ‘zoritxarrekoa’147 dela (hizketa-ekintzen teorian 

ari baita bera), “q, baina ez dut uste q” formakoaren tankeran. Halakoa da, hain zuzen, 

‘uste izan’ aditza tartean dela, Mooreren jatorrizko paradoxa. Har dezagun adibide bat: 

 

(62) “Euria ari du, baina nik ez dut uste ari duenik” 

 

                                                
144 Gogoan izan ahozko nahiz idatzizko esaldiak hartzen dituela bere baitan ‘esan’ek. 
145 Letra etzana eta letra tamaina txikiagoak gureak dira, Leipzig Glossing Rules delako arauei jarraiki 

eginak. Hala bateratu ditugu lan honetara ekarritako egileen adibideak. Euskarazko itzulpenak ere gureak 

dira, jakina. Kontuan har bedi ohar bera hemendik aurrerako beste hizkuntza batzuetako adibideetan. 
146 ‘p’ dio berak, baina ‘q’ ipini dugu, lan honetako irizpideari jarraiki. 
147 Hala itzuli dugu hizketa-ekintzen teoriako ‘infelicitous’ kontzeptua. 
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Lehen begiratuan bitxia egiten den arren, eta nahiz eta balitekeen baten batek 

kontraesana dagoela esatea, ez da hala inondik inora; izan bailitezke egiazko bi 

proposizioak (baliteke euria aritzea, hiztunak hala uste izan gabe). Ez da, hortaz, 

kontraesan logikoa. Horretan datza Mooreren paradoxa: (62) esan duenak oker egin du 

zerbait, baina ez du kontraesan logiko bat baieztu. 

 

 Beraz, ‘-si’ren kasuan Mooreren paradoxa bada, egiazkoak izateko aukera izan 

behar lukete, azkenean, (61) esaldiko bi proposizioek. Fallerrek (2002) ez du erakusten, 

ordea, hala denik. Hasteko, esan beharko luke bitxia dela; baina bitxia izan arren, ez 

dela kontraesan logikoa. Eta, segidan, beste esplikazio bat eman beharko luke, bi 

proposizioak egiazkoak izateko aukera azalduz. Esan dugu ‘omen’en kasuan ez dela 

gertatzen halakorik, gure iritzian, baizik eta kontraesana sortzen da. 

 

Har dezagun, orain, (62) esaldia. Txerta diezaiogun ‘omen’, eta ikus dezagun 

badugun Mooreren paradoxarik, han dagoen bezala: 

   

(63) “Euria ari omen du, baina nik ez dut uste ari duenik” 

 

Kasu horretan, ez dugu inolako arazorik sumatzen; ez balizko kontraesanik, ezta balizko 

paradoxarik ere. Naturala egiten zaigu esaldia, ez digu inolako arazorik sortzen. Horrek 

iradokitzen du euria ari duela ez beste zerbait esaten ari dela hiztuna (63)ko ‘omen’dun 

esaldiaren bidez. Gure irudiko, besteren batek esana dela euria ari duela. Horixe bera 

erakutsi digute testek, ‘omen’ik gabeko esaldiaren proposizio bera ez baizik eta beste 

bat adierazten duela ‘omen’dunak. Hala, zilegi da hiztun batek esatea besteren batek 

esana dela euria ari duela, baina berak ez uste izatea ari duenik. 

 

 Eta gauza bera argudiatzeko froga da, berebat, azpiatal honen hasieran ekarri 

dugun (60) adibidea. Bitxia da? Bai, baina ez paradoxa dagoelako, baizik eta 

kontraesana sortzen delako bi proposizioak baieztuta. Ezinezkoa da adibide horretako bi 

proposizioak egiazkoak izatea; alegia, besteren batek esatea euria ari duela eta inork ez 

esatea euria ari duela. Horrek erakusten du adierazitako proposizioaren parte dela 

‘omen’en edukia. 
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 Hortaz, bi testez gain, badugu beste argudio bat ‘omen’ proposizio-edukiari 

ekarpena egiten dion gisan aztertzeko, eta ez ilokuzio-indarraren adierazle gisa. Ikus 

dezagun, segidan, zer egia-baldintza dituzten mendeko ‘omen’dun esaldiek. 

 

4.2.2. Mendeko ‘omen’dun esaldien egia-baldintzak 

 

‘Omen’dun erlatibozko perpausen gaineko eztabaida bat bildu nahi dugu 

azpiatal honetan. Hasiko gara esanez de Rijkek (1972b: 91) ez-gramatikaltzat dituela 

‘omen’dun erlatibozko perpausak, argudiatuz erlatibozko perpausaren egia 

aurresuposatu148 egiten dela beti, eta ‘omen’ekin ezin dela halakorik aurresuposatu. 

 

Har dezagun ‘omen’dun perpaus erlatibo baten esaldi bat, eta ikus dezagun zer 

gertatzen den: 

 

(64) “Gutun honen bitartez aurten urte bi betetzen omen dituen Bilboko 

Juan Kris zoriondu nahi nuke. Ez da edonolako bilbotarra, txit ezaguna 

baizik! Izan ere, Arriaga antzokiko balkoitik ikaragarrizko kartela eskegi 

diote: «1806-2006: Juan Crisóstomo de Arriagaren jaiotzaren bigarren 

urteurrena (sic)». Noiz arte honelakoak normaltasunez ikusi behar?” 

(Zuzendariari, Berria, 2006-02-01: 7) 

  

Adibide horretan, perpaus erlatibo baten esaldian ageri da ‘omen’ partikula. Har 

dezagun, lehenbizi, mendeko esaldia bakartuta eta ‘omen’ik gabe: 

 

(65) “Aurten urte bi betetzen ditu [Bilboko Juan Krisek]” 

 

Esaldi hori egiazkoa izateko bete beharreko baldintza da Bilboko Juan Krisek bi urte 

betetzea esaldia egin den urte horretan, hala baiezten baitu esaldiak. Eta ez litzateke 

egiazkoa izango, Juan Krisek ez baititu bi urte betetzen, ezpada berrehun, testuinguruak 

argitzen duenez. 

                                                
148 Ez gara sartuko erlatibozko perpausak baiezpenak ala aurresuposizioak direlako eztabaidan lan 

honetan. 
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Hain zuzen, esaldi horretan dago txertatuta ‘omen’, (64) adibidean. Ekar 

dezagun, orain, ‘omen’ duen mendeko esaldia bakartuta: 

 

(66) “Aurten urte bi betetzen omen ditu [Bilboko Juan Krisek]” 

 

Zein dira esaldi horren egia-baldintzak? ‘Omen’ik gabeko (65) esaldiaren berberak edo 

beste batzuk? Gaude (66) ez dela egiazkoa izango baldin eta bakarrik baldin Juan 

Krisek bi urte betetzen baditu, baizik eta baldin eta bakarrik baldin esaldi horren hiztuna 

ez den besteren batek esana bada Juan Krisek bi urte betetzen dituela esaldi hori egin 

den urtean. Eta egiazkoa da, testuinguruan zehazten baita esaldi horren hiztunak ez 

baina Arriaga antzokiko balkoitik zintzilikatutako kartelaren egileak dioela hori. 

‘Omen’dun esaldiaren egia-baldintzak ‘omen’ik gabearen berberak izango balira, berriz, 

ez litzateke egiazkoa izango esaldia, hiztunak baieztuko bailuke bi urte betetzen dituela 

Juan Krisek; eta ez da hala. 

 

 Egia-baldintza desberdinak dituzte bi esaldiek; beraz, erlatibozko perpausaren 

esaldiaren egia-baldintzak aldatzen ditu ‘omen’ek, kasu horretan. ‘Omen’ik gabeko 

esaldia ez da egiazkoa, Juan Krisek ez baititu bi urte betetzen, ezpada berrehun. 

‘Omen’duna, berriz, egiazkoa da, testuinguruan zehazten baita esaldi horren hiztunak ez 

baina Arriaga antzokiko balkoitik zintzilikatutako kartelak dioela hori. (65) esaldia 

eginda, hiztunak baieztuko luke bi urte betetzen dituela aurten Juan Krisek. (66) esaldia 

eginda, berriz, hiztunak ez du baiezten bi urte betetzen dituela Juan Krisek, baizik eta 

bera ez den besteren batek esana dela hori. Proposizio desberdina adierazten dute bi 

esaldiek, eta horrek adieraziko luke esaldiaren egia-baldintzak aldatzen dituela 

‘omen’ek. Beste froga bat dugu, beraz, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena egiten 

diola esateko. 

 

Gogora dezagun, orain, de Rijkek (1972b: 91) ez-gramatikaltzat dituela 

‘omen’dun erlatibozko perpausak, argudiatuz erlatibozko perpausaren egia 

aurresuposatu egiten dela beti, eta ‘omen’ekin ezin dela halakorik aurresuposatu. Izan 

ere, haren ustez, ‘omen’ek kendu egiten dio hiztunari, esplizituki, hori duen perpausaren 

egiaren ardura, eta ezin da aurresuposatu egiazkoa dela. Ondorioz, dago ezin duela 

erlatibozko perpaus gisa jokatu. 
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Eragozpen bat ikusten diogu haren argudioari: ez ditu bereizten ‘omen’ duen 

perpausa edo esaldia eta ‘omen’ik gabea; eta, ondorioz, ezta bataren eta bestearen egia 

ere. Aitzitik, ez litzaioke hori gertatuko bi proposizio bereiziko balitu, alegia ‘omen’ik 

gabea eta ‘omen’duna. ‘Omen’ik gabeko esaldiaren egia bat da eta ‘omen’ duenarena 

beste bat, kapitulu honetan ondorioztatutakoaren arabera, eta goiko adibideak erakutsi 

digunari jarraiki. Hala, ‘omen’dun erlatibozko perpausaren esaldiak bere egia-

baldintzak ditu, ‘omen’ik gabekoak bereak dituen bezala, eta aurresuposa daiteke 

egiazkoa dela. Beraz, iruditzen zaigu, ‘omen’ duten erlatibozko perpausen esaldi 

horietan, ez dela aurresuposatzen ‘omen’ik gabeko perpausaren esaldiaren egia. Baizik 

eta baiezten da149 hiztuna ez den besteren batek esana dela dena delakoa; ez da 

aurresuposatzen, ordea, esandako horren egia. 

 

Hori dela eta, bat gatoz Oyharçabalekin (1985: 44-49). Hark ere dio, de Rijken 

esanei objekzioa eginez, egiazkotzat ez dela hartzen baiespenaren edukia edo 

proposizioa, baizik eta baiespen hori lehenago formulatu izana; eta, hala, ezin direla ez-

gramatikaltzat hartu ‘omen’dun erlatibozko perpausak.150 Esan beharra daukagu, dena 

dela, iduri duela Oyharçabalek ere, de Rijken antzera, ez dituela bi baiezpen bereizten, 

ezpada baiezpena eta ‘omen’ek horri eransten diona. Pentsa liteke, beraz, ilokuzio-

adierazletzat luketela ‘omen’. 

 

Beraz, ‘omen’dun erlatibozko perpausaren esaldiaren egia-baldintzak eta 

‘omen’ik gabeak lituzkeenak desberdinak izateak ere gure ondorioen alde egiten du, 

hori indartzen duen beste argudio bat da. Eta esan beharra dago hala gertatzen dela 

‘omen’ mendeko beste perpaus mota batzuetan txertatua den kasuetan ere. 

Kontzesiozko bat hartuko dugu: 

 

(67) “Zaharretxea. Bi-biak bihotzez maite omen dituzten arren, ama zaharra 

etxean eta demokrazia parlamentuan sartzen dituzte, haien hobe beharraren 

aitzakian, baina beren hobe beharrez.” (Garzia 2000: 70) 

 

                                                
149 Hala defendatuko dugu guk, baieztu egiten dela, eta ez aurresuposatu (ikus 4.3. atala). 
150 Euskaltzaindiak (1987) ere onartzen du ‘omen’ perpaus erlatiboetan. 
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Mendeko esaldia hartuko dugu, hasteko, ‘omen’ik gabe: 

 

(68) “Bi-biak bihotzez maite dituzte” 

 

Esaldi horren bidez hiztunak baiezten du bihotzez maite dituztela ama zaharra eta 

demokrazia. Beraz, egiazkoa izango da baldin eta bakarrik baldin biak bihotzez maite 

badituzte. 

 

 Har dezagun, orain, mendeko esaldi hori ‘omen’ txertatuta duela: 

 

(69) “Bi-biak bihotzez maite omen dituzte” 

 

‘Omen’ik gabeko esaldiaren egia-baldintza berak al ditu? Ezezkoan gaude; halaxe 

argitzen du testuinguruak. Esango genuke hiztunak aditzera eman nahi duela ez 

dituztela maite, edo zalantza egiten duela benetan maite ote dituzten, bestela ez 

lituzketela ezkutatuko eta. (69) esaldiak (68)k adierazten duen proposizio bera 

adieraziko balu, berriz, hiztunak baieztuko luke bihotzez maite dituztela biak. Haatik, 

iruditzen zaigu (69)ren egia-baldintzak beste batzuk direla; alegia, esaldi hori egiazkoa 

izango da baldin eta bakarrik baldin hiztuna ez den besteren batek esana bada bihotzez 

maite dituztela biak. Hala, hiztunak ez luke baieztuko bihotzez maite dituztela, baizik 

eta besteren batek esana dela bihotzez maite dituztela. 

 

Esan dugu, nolanahi ere, ‘omen’en ezaugarriak ematean (1. kapituluan), mugak 

dituela zenbait mendeko perpausetan agertzeko. 1.5. atalean esan dugu, eta 4.1.2. 

azpiatalean gogoratu, ‘omen’ ezin ager daitekeela baldintzazko perpausaren aurrekarian, 

baldintzazko ‘ba-’ partikulak ez du onartzen ‘omen’ aldamenean. Baldintzaren 

ondorioan joango da, joatez gero: 

  

(70) Euria egiten badu, etxean geratuko omen gara. 

    

Ez dirudi helburuzko perpausetan ere tokirik duenik; gogora dezagun han emandako 

(28) adibidea ((71) gisa dakargu hemen): 

 

(71) *Ospitalera eraman dute, probak egin omen diezazkioten 
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Helburuzko perpaus jokatuak subjuntiboz osatzen baitira euskaraz, eta subjuntiboak ez 

baitu ‘omen’ onartzen, ‘omen’ ez da agertuko helburuzko perpausetan. 

 

Esan dugu, ordea, agertzen dela erlatiboez gainerako beste hainbat mendeko 

perpausetan txertatuta: kausazko, ondoriozko, adierazpen-perpaus osagarri, perpaus 

osagarri izenlagun, kontzesiozko, denborazko eta konparaziozkoetan eta modua, 

denbora edo horren antzeko zirkunstantziak osatzeko darabilgun ‘-(e)la’/‘-(e)larik’ekin. 

 

‘Omen’ mendeko perpausetan agertzea edo ez agertzea perpaus motari eta aditz-

moduari lotuta dagoela esan dugu, sintaktikoki. Badirudi perpaus bakunetako 

murriztapen bera duela halakoetan ere, adierazpen-perpausak diren mendekoetan 

besterik ezin da joan. Horregatik ezin da agertu baldintzaren aurrekarian eta 

helburuzkoetan, gisa horretako perpausak ez baitira adierazpen-perpausak; gainerakoak, 

berriz, badirudi baietz.151 Horrez gainera, ez da agertuko subjuntiboa duten mendeko 

perpausetan ere, aditz-modu indikatiboarekin eta ahalerarekin bakarrik joan baitaiteke 

‘omen’. 

 

Hemen azpimarratu nahi izan dugu, agertzen denetan, mendeko esaldiaren egia-

baldintzak aldatzen dituela ‘omen’ek. Eta ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena egiten 

diolako ondorioaren indargarri dela hori. 

 

4.2.3. Proposiziozko ukazioa vs. ukazio metalinguistikoa 

  

Ikusi dugu (3.4. atalean) adostasun/desadostasun testa ‘omen’en kasuan erabilita 

ateratzen diren emaitzek erakusten dutela proposizio-edukiari egiten diola ekarpena 

‘omen’ek. Edozein modutan, bada test horren balioa zalantzan jarri duenik, argudiatuz 

hor benetan dagoena ez ote den ‘ukazio metalinguistiko’ delakoa; proposiziozkoa ez 

den edukia ukatzea, alegia, eta ez ukazio proposizionala. 

 
                                                
151 Esan dugu eztabaidatua dela erlatibozko perpausen esaldiek adierazitako proposizioak baieztu edo 

aurresuposatu egiten ote diren. Berebat denborazkoak. Esan bezala, ordea, ez gara sartuko horretan lan 

honetan. 
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Hitz gutxitan esanda, honako honetan datza ukazio metalinguistikoa: esaldiaren 

egia-baldintzazko edukia ez den beste ezaugarriren bat objekzioan jartzea; hala nola 

fonetikoa, morfologikoa, elkarrizketa inplikatura orokortua, inplikatura konbentzionala, 

jarrera elementua edo konnotazio estereotipikoa. Horrela laburbiltzen du Carstonek 

(2002: 294-295) ukazio mota hori, Burton-Robertsek (1989a, 1989b) eta Hornek (1985) 

ematen dituzten adibideak errepresentatuz. Eta gaineratzen du oinarrizko egia-

baldintzazko ukazio deskriptibotik nahiko desberdina den fenomeno pragmatikotzat 

dutela. Haren arabera, terminoak iradokitzen du formazko elementuak direla jomuga, 

eta ez proposizio-edukia. Ekar dezagun pare bat adibide: 

 

(72) “Ez du PERIODIKOA irakurri, EGUNKARIA irakurri du” 

 

Adibide horretan, hiztuna ez da ari solaskideak egindako esaldiaren proposizio-edukia 

ukatzen (hots, baten batek egunero kaleratzen den berri-aldizkaria irakurri duela), baizik 

eta proposiziozkoa ez den elementu bat. Kasu horretan, objektu horri erreferentzia 

egiteko erabilitako hitzari objekzioa egiten ari da. 

 

Honako beste adibide honetan ere, 

 

(73) “Ez ditu pastel BATZUK jan, GUZTIAK jan ditu!” 

 

hiztuna ez da ari bere solaskideak egindako esaldiaren proposizio-edukia ukatzen (hau 

da, baten batek ez duela pastelik jan), ezpada aztertzaile gehienek elkarrizketa 

inplikatura orokortutzat hartzen dutena.152 Pastel batzuk jateak aditzera ematen du ez 

dituela guztiak jan. Inplikatura eskalarrak esan ohi zaie halakoei. 

 

Hain zuzen, gisa horretako adibideekin parekatzen dute ukatzea dela-eta 

‘omen’en tankerako elementuekin gertatzen dena adostasun/desadostasun testaren 

baliotasuna zalantzan jartzen dutenek. Iradokitzen dute p ukatzea (‘Ez da egia besteren 

batek esana dela q’) ez dela proposiziozko ukazioa, baizik eta ukazio metalinguistikoa; 

alegia, proposiziozkoa ez den elementu bat ukatzea. Halaxe proposatzen du Koontz-

                                                
152 Gogoan izan errelebantziazaleek, esaterako, eduki aberastutzat dituztela halako inplikaturak (ikus 

2.5.2. azpiatala, 78. oin oharra). 
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Garbodenek (argitaratzeko: 10-11) ulwa153 hizkuntzako ebidentzialak aztergai dituela, 

balitekeela (intuizioz dioela azpimarratzen du) ukazio metalinguistikoa izatea 

ebidentzialen kasuan egiten dena, eta ez proposizionala. Dioenez, badirudi objekzioa 

egiten zaiola erabat hiztunak proposizioa formulatzeko erari; hala, iruditzen zaio 

balitekeela ukazioa ez izatea ukazio proposizionala, baizik eta ukazio metalinguistikoa. 

Ekar dezagun haren adibide bat: 

 

(74) TESTUINGURUA: Ak ez du behin ere ikusi elurrik bere begiz. Bk bai, eta 

uste du hotza dela. Gainera, Bk badaki Ak ez duela behin ere elurrik ikusi. 

a. A:  Snow ya dî  rip-ka   ka.154 
  snow the  thing cold-3SING.POSS ka 

  ‘Snow is cold.’ (zuzeneko ebidentzia) 

  [‘Elurra hotza da’] 

b. B: Rauka sa. 
  true  NEG 

  ‘That’s not true.’ 

  [‘Ez da egia.’] (elurra hotza delako baiespena ukatzea) 

c. B: Rauka sa. Ya-wa-sa man katka yapa 
  true  NEG  go-WA-NEG  2SING  but  that.way 

  yul-ta-yam 
  talk-TA-2SING.PRES 

‘That’s not true. You haven’t even been (to see it) yet you speak 

that way.’ 

[‘Ez da egia. Ez zara inoiz izan (hori ikusten) baina hala hitz 

egiten duzu.] (emozio handiz esana, elurra hotza dela uste duen 

testuinguruan) 

 

(74b)n q (alegia, elurra hotza dela) ukatzen du hiztunak; (74c)n, berriz, p (hots, elurra 

ikusi izana). Hiztunak objekzioa egingo lioke solaskideak proposizioa eratzeko erari; 

elurra ikusi balu bezala hitz egiten baitu, behin ere ikusi ez duenean. 

 

                                                
153 Misulmapan familiako hizkuntza da, eta Nikaraguan hitz egiten da (Koontz-Garboden argitaratzeko: 

1). 
154 Ebidentzialtzat du; zuzeneko ebidentzialtzat, zehazki. 
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 Har dezagun ‘omen’i dagokion adibide bat; hiztunei egindako galdeketako 

lehenbiziko egoera, esaterako. Gogoratu, adibide horretan, Unai eta Nora anai-arrebek 

amonarentzako oparia erostera joan behar dutela. Unairi ez zaio gehiegi gustatzen 

erosketak egitea, eta hitzordua jartzen ari dira. 

 

(75) Nora: “Bihar libre al zara?” 

Unai: “Ez, Izarok lan bat bukatu behar omen du etziko, eta laguntzeko esan 

dit” 

Nora: “Ez da egia, badakit ez duzula harekin hitz egin” 

[Nora Izarorekin egon da elkarrizketa hori izan aurretik.] 

 

Koontz-Garbodeni (argitaratzeko) jarraiki, adibide horretakoa ere ez litzateke 

proposizioa ukatzea, baizik eta proposiziozkoa ez den ukazioa. Norak objekzioa egingo 

lioke Unaik ‘omen’ erabiltzeari, badakielako ez duela Izarorekin hitz egin, eta, 

ondorioz, ez diola halakorik esan. 

 

(74c)koa eta (75)ekoa ukazio metalinguistikoak izateko aukerari erantzun 

aurretik, ordea, objekzio bat155 aipatu behar dugu, ‘omen’i berari zehazki dagokion 

objekzioa; zeinari irtenbidea emateko iradokitzen den, halaber, ‘omen’en kasuan dugun 

ukazioa ukazio metalinguistikotzat hartzea. Honako hauxe da objekzioa: nola da posible 

‘omen’ ukazioaren eragin eremuaren baitan ezin agertu ahal izatea, baina hiztunak 

‘omen’ duen esaldiaren bidez adierazten duena ukatu ahal izatea? 

 

Erakutsi uste dugu, adostasun/desadostasun testaren bidez, uka daitekeela 

‘omen’dun esaldiaren edukia. Baina esan dugu, berebat, ukazioarekiko eragin eremu 

zabala duela beti ‘omen’ek; ezin ager daiteke haren eragin eremuaren baitan. Hortaz, 

itxura batean, badirudike ‘omen’dun esaldiaren edukia ukatzea ezingo litzatekeela 

ukazio proposizionaltzat hartu, ukazioak ezin baitu ‘omen’en gaineko eragin eremua 

izan. Zein litzateke irtenbidea? Ukazio metalinguistikotzat hartzea, beharbada. Horrek 

esan nahiko luke ‘besteren batek esana da q’ ez litzatekeela proposiziozko elementua 

izango, baizik eta proposiziozkoa ez dena. 

                                                
155 Martina Fallerrek zuzenean egindako galdera da. Eskerrak eman nahi dizkiot eztabaida puntu hori 

jartzeagatik, eta balizko irtenbidea proposatzeagatik. 
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Beraz, iradokizun hori onartuz gero, adostasun/desadostasun testak ez luke 

baliorik, eta, test horren arabera behintzat, ezingo genuke esan ‘omen’ek proposizio-

edukiari egiten diola ekarpena. Aitzitik, ikusi dugu, adostasun/desadostasun testa alde 

batera utziagatik, horixe erakusten duela eragin eremuaren testak; halaber, ‘omen’ duen 

esaldiaren edukia ukatzean kontraesana sortzeak eta ‘omen’dun mendeko perpausek 

dituzten egia-baldintzek. 

 

Edozein moduz ere, gaude baduela irtenbidea objekzioak. Esan dugu ‘omen’ 

ukazio sinplean txertatuta ez baina kanpoko ukazioaren azpian txertatuta egonez gero, 

ez dela arazorik esateko ‘omen’dun esaldiaren proposizio-edukia ukatzen dela, ukazio 

mota horren eragin eremuaren baitan baitago ‘omen’. Ez diogu, beraz, arazorik ikusten 

‘omen’ek ukazio sinplearekiko eragin eremu zabala izanagatik, ‘omen’ duen esaldiaren 

edukia ukatzeari, kanpoko ukazioa kontuan hartzen bada. Hala, ez zaigu iruditzen, 

‘omen’en kasuan, ‘besteren batek esana da q’ ukatzea ukazio metalinguistikoa denik, 

baizik eta ukazio proposizionala. Ebatzi dugu, gainera, ‘besteren batek esana da q’ hori 

‘omen’dun esaldiaren proposizio-edukia dela. 

 

Hori argitzeko, har dezagun honako esaldi hau, ukazio metalinguistikoaren 

tankera lukeena: 

 

(76) A: “Euria ari omen du” 

B: “Ez da egia euria ari omen duela, zuk ikusi duzu-eta euria ari duela” 

 

Iradokizunari jarraiki, ukazio metalinguistikoa genuke hori. B hiztuna bere solaskideak 

‘omen’ erabiltzeari objekzioa egiten arituko litzaioke, esanez zergatik darabilen ‘omen’ 

bere begiz ikusi badu. Guretzat, ordea, ukazio proposizionala da hori, ‘omen’ duen 

esaldiaren edukia ari baita ukatzen hiztuna (hots, besteren batek esana dela euria ari 

duela). Balegoke, dena den, esaldi horretan, ukazio metalinguistikoa izateko aukera ere. 

Ez, haatik, eduki horri dagokiona, ezpada beste eduki bati; ziurgabetasunari, alegia. Hau 

da, baliteke A hiztunak ziurtasunik eza adieraztea bere esaldiaren bidez. Ziurtasun 

gabezia elkarrizketa inplikatura orokortua dela ikusi dugu 2. kapituluan. Hori dela eta, B 

hiztunak proposiziozkoa ez den elementu bat ukatuko luke; ukazio metalinguistikoa 

litzateke, beraz. 
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Har dezagun honako esaldi hau, hori argitzeko; demagun euskaldun abertzale 

batek egindakoa dela: 

 

(77) “Ez da egia Euskal Herria nazioa omen dela, Euskal Herria nazioa da” 

 

Adibide horretan, garbi dago hiztuna ez dela ari q ukatzen (Euskal Herria nazioa dela), 

abertzalea izaki, ezta p ukatzen ere (besteren batek esana dela Euskal Herria nazioa 

dela), jakina baita jende askok esaten duela. Zer ukatzen ari da, hortaz? ‘Omen’dun 

esaldia eginez sortzen den ziurtasunik ezaren elkarrizketa inplikatura orokortua. Horixe 

bai litzatekeela ‘omen’en kasuan geneukakeen ukazio metalinguistikoa. Ez, ordea, 

‘besteren batek esana da q’ ukatzea. 

 

Horrez gain, bada zehaztu beharreko beste gauza bat: ukazio metalinguistikoak 

ukazioaren kasuan bakarrik balio du. Gu ere horretan zentratu gara hiztunei galdeketa 

egitean: ukazioan. Edozein moduz ere, adostasun/desadostasun testa ez dagokio 

ukazioari bakarrik, baita onartzeari eta zalantzan jartzeari ere. Ikusi dugu (3.4.2. 

azpiatalean) zilegi dela, gure ustez, honako esaldi honi 

 

(78) “Euria ari omen du” 

 

beste honekin erantzutea: 

 

(79) “Bai, niri ere esan didate”. 

 

Objekzioari jarraiki, zer esan beharko genuke (79) ez dela onartze proposizionala, 

ezpada ‘onartze metalinguistikoa’ gisako zerbait? 

 

Zilegi da, berebat, (78)ri beste era honetan erantzutea: 

 

(80) “Bai? Benetan norbaitek esan dizu hori?” 

 

Zer litzateke, kasu horretan, ‘zalantzan jartze metalinguistikoa’? 
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 Ez diogu bideragarritasun handirik ikusten objekzio horri, gehiago landu gabe; 

ukaziora bakarrik mugatzen baita. Testa, ordea, hori baino zabalagoa da, zalantzan 

jartzea eta onartzea ere biltzen dituenez gero. Bere horretan utziko dugu, oraingoz, 

kontua, aurreragoko lanetan lantzeko. Koontz-Garbodenek (argitaratzeko: 11) ere 

hobeto aztertu beharreko gertaeratzat du ukazio metalinguistikoarena, ebidentzialei 

dagokiela; adostasun/desadostasun testak literaturan duen pisua dela eta. 

 

4.2.4. Beste hizkuntza batzuetako elementuak 

 

 Esan beharra dago lan hau ez dela hiztunaren informazio-iturriari erreferentzia 

egiten dion elementu bat proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertzea 

proposatzen duen ez lehenbizikoa ez bakarra, inondik ere. Ebidentzialen gaineko 

literaturan, badira elementu ebidentzialak esaldiaren egia-baldintzak aldatzen dituzten 

gisan aztertzen dituzten lanak, hurbiltze teoriko desberdinak baliatu arren; aztergai den 

elementu bakoitzaren ezaugarri semantiko eta pragmatikoen berri ondoen ematen 

duena, alegia. Gure alde dugu, beraz, hori ere; lan horiek erakusten baitute zilegi dela 

elementu ebidentzialak proposizio-edukiari ekarpena egiten dioten gisan aztertzea. Hiru 

lan hartuko ditugu hizpide, eta bakoitzaren nondik norako nagusiak bilduko.156 

 

McCready & Ogatak (2007) japonierako ebidentzialak aztertzeko egindakoa 

ekarriko dugu lehenbizi. Proposizio-operatzaile modal gisa aztertzen dituzte japonierako 

inferentziazko ebidentzialak eta zurrumurru ebidentzialak, eta diote haietatik bereizten 

direla bakarrik informazio-iturria esplizituki adieraztean. Erakusten dute nola aldatzen 

diren esaldiaren egia-baldintzak ebidentzia bat erantsita. Euren arabera, aurretik 

egindako ebidentzialen azterketa semantikoek (Izvorski 1997 eta Faller 2002) ez dute 

balio japonierako ebidentzialen berri emateko, argudiatzen baitute, azterketa horietan 

aztergai dituzten hizkuntzetan (bulgariera eta cuzco kitxua, hurrenez hurren), eragin 

eremu zabala izan behar dutela nahitaez ebidentzialek. Ikusi dugu gertaera hori hartu 

izan dela, hain zuzen, arrazoitzeko eduki ebidentziala ezin izan daitekeela egia-

baldintzazkoa.157 Haatik, aurreratu bezala, badirudi ez dela gauza bera gertatzen 
                                                
156 Badituzte alde makurrak aztermodu horiek, gure irudiko. Nagusiak bakarrik aipatu, eta lanaren hariari 

jarraituko diogu, ordea, xehetasun horietan sartzeak gehiegi urrunduko gaitu eta. 
157 Esan dugu (4.1.1. azpiatala) era gogorrean ulertzen dutela gehienek eragin eremuaren testa. 
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japonierako ebidentzialekin, txerta baitaitezke baldintzaren eta ukazio mota batzuen 

azpian; eta horien baitako eragin eremu estua dute elementu ebidentzial horiek. 

Ondorioz, egia-baldintzazkoak izan beharra daukate. Eragozpen hori ikusten diete, 

beraz, aurreko azterketa horiei, txertatzeen berri ezin ematearena. Hargatik, beste 

aztermodu bat proposatzen dute horri irtenbidea emateko, predikatuen logika dinamiko 

multimodalaren araberakoa (Ogataren (2005) azterketan oinarrituta). Modal gisa 

aztertzen dituzte japonierako ebidentzialak proposamen horretan, mota jakin bateko 

modaltzat; hain zuzen, adierazten dute informazio-iturri jakin bat dutela. Hala, ez dago 

inolako arazorik txertatzeen berri emateko. 

 

Ifantidouk (2001) grezierako ‘taha’rentzat proposatzen duen aztermoduari 

erreparatuko diogu segidan. Ebidentzialak errelebantziaren teoriaren arabera aztertzea 

proposatzen du.158 Dio ebidentzialak egia-baldintzazkoak ez balira bezala hartu izan 

direla orokorrean (15. or.), eta horren aurrean argudiatzen du adierazitako proposizioari 

egiten diotela ekarpena batzuek, behintzat (zurrumurru adberbioek, perpaus nagusiko 

parentetikoek eta zurrumurru partikula eta partikula ebidentzialek). Greziera modernoko 

‘taha’ ebidentzialari jarriko diogu arreta. Prozedurazko markatzailetzat du, zeinak 

zuzenean kodetzen duen informazio ebidentzial ahula. ‘Badirudi’ gisa itzultzen du, eta 

erabilera interpretatiboaren (atributiboaren) markatzailetzat du, ondorioz. Bi 

interpretazio ditu, haren arabera. ‘Taha’ren zurrumurru inplikatura esanahi ebidentzial 

horretatik eratortzen da pragmatikoki, eta interpretazio horrek beste bati atribuitze gisa 

markatzen du oinarrizko baiespena, eta ez norberari atribuitze gisa. Errelebantziaren 

arabera mugatzen da zein interpretazio berreskuratzen duen entzuleak, oinarrizko 

esanahia pragmatikoki aberastuta. Bi kasuetan, hala ebidentzial gisa nola zurrumurru 

gisa, oinarrizko baiespenaren egia-baldintzak aldatzen ditu ‘taha’k, haren hitzetan, eta 

hautematen da egia-baldintzei egindako oinarrizko ekarpen gisa. 

 

 Eragin eremuaren testa darabil hori frogatzeko (176-180. or.), baldintzaren 

azpian txertatzea, zehazkiago; operatzaile horren eragin eremuaren baitan agertzen da 
                                                
158 Blassek (1989, 1990) ere errelebantziaren teoriaren arabera aztertzen du Burkina Fason eta Ghanan 

hitz egiten den sissala hizkuntzako ‘r!’ partikula, oihartzunezko erabilera interpretatiboa duela 

argudiatuz. Hainbat interpretazio ditu, tartean zurrumurruarena. Dena dela, ez dugu aztertuko hemen, 

urrundu egiten baita pixkat bat ‘omen’en jokabidetik; hizketaz gain pentsamenduak ere ekar baititzake 

(ikus 6.3.5. azpiatala). Horrez gain, ‘omen’ek baino funtzio gehiago du. 



4. PROPOSIZIO-EDUKIARI EKARPENA EGITEA (II)  187     

 

‘taha’. Interpretazio ebidentzialean, hiztunak adierazitako proposizioaren egiarekiko 

duen konpromisoa ahultzen du; zurrumurru interpretazioan, berriz, ezabatu egiten du. 

 

Ifantidouren (2001) aztermodua ‘omen’i ezartzen hasita, esango dugu bat 

gatozela esatean esaldiaren egia-baldintzei egiten diela ekarpena; eta bat gentozke, 

halaber, esatean erabilera interpretatibo gisa aztertu behar dela, errelebantziaren 

teoriaren baitan. Haatik, ez gaude hain ziur baieztapenaren bigarren zatiarekin; hau da, 

automatikoki ezabatu egiten duela hiztunaren konpromisoa. 

 

‘Omen’ek proposizio-edukiari egiten diola ekarpena diogunean, esan nahi dugu 

adierazi nahi duela hiztuna ez den besteren batek esana dela p; eta gaude horixe dela 

‘omen’ek proposizioari egiten dion ekarpena, hiztuna ez den besteren bati egoztea p. 

Eta begitantzen zaigu ez dagoela konpromisoa ezabatzearen ideia sartu beharrik irudi 

horretan. Izan ere, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena egiten diola esanda, esaten 

ari gara beste proposizio bat sortzen duela; pomen esan dioguna, ptik desberdina dena. 

Beraz, hiztunak baiezten du beste batek esana dela p; eta, ondorioz, horren konpromisoa 

du, p beste batek esan izanarena. Horrekin ulertzen da horixe dela duen konpromiso 

bakarra, ez besterik. Hortaz, ez daukagu esan beharrik prekiko konpromisoa bertan 

behera geratzen dela, ez baitu sekula izan harekiko konpromisorik, ez baitu ‘esan’ 

proposizio hori. Gainera, ez zaigu iruditzen zentzu handirik duenik konpromisoa 

ezabatzeak, gero hiztunak bat egin badezake jatorrizko hiztunak esandakoarekin, 2.6. 

atalean ikusi dugun bezala. Hiztunak bat egin dezake pren edukiarekin, edo horrekiko 

desadostasuna adierazi, bai esplizituki, bai inplizituki; baita ziurtasunik eza ere. 

 

Beraz, esango genuke, zentzu horretan, Ifantidouk (2001) ‘benetako zurrumurru 

markatzaile’ gisa izendatzen dituenen tankerakoa litzatekeela ‘omen’; esaterako, 

japonierako ‘tte’ren antzekoa (Itani 1998), ia zehazki ‘X-k esan zuen’en parekoa dena. 

Itanik (1998: 48-49) dio ‘tte’k ez duela linguistikoki kodetzen hiztunaren konpromiso 

neurri jakina, baizik eta testuinguruaren arabera inferitzen edo ondorioztatzen direla 

konpromiso neurri desberdinak. Haren hitzetan, askotan aldarrikatu izan da zurrumurru 

partikulen funtzio nagusia dela hiztunak adierazitako proposizioaren egiarekiko duen 

konpromisoa txikitzea. Baina adibide bat dakar erakusteko ez dela halakorik gertatzen 

‘tte’rekin: 
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(81) “Haren irakaslearen arabera, azkarra da Mary tte. Betidanik nekien hori” 

 

Baliteke hiztunak esaldi hori autoritate bati egoztea, zeina erabat sinesgarria zaion, 

nahiz eta ez duen zuzeneko ebidentziarik; eta bere konpromiso handia komunika dezake 

hala. 

 

Hortaz, ‘omen’dun esaldia egiten duen hiztunak pomenen konpromisoa du, hori 

baieztu baitu. Eta prekiko duen konpromiso neurria, berriz, testuinguruaren bidez 

ondorioztatzen da ‘omen’en kasuan, baldin eta ondorioztatzen bada; bai bailiteke 

konpromisoari lotutako ezer ez inferitzea. 2. kapituluan ikusi dugu ‘omen’i askotan 

egotzi izan zaion ziurtasunik ezaren edukia inplikatura dela, eta ez bere baitako 

esanahia; ezta bat egitea edo desadostasuna adieraztea ere. Proposatu dugu kodetutako 

esanahia ez baina elkarrizketa inplikatura orokortua dela, zehazki, ziurtasunik ezaren 

edukia. 

 

Azkenik, Schennerrek (2008a) alemanierako ‘sollen’ ebidentzialaren gainean 

egindako lana hartuko dugu hizpide. Argudiatzen du egia-baldintzazkoa dela, 

baldintzaren aurrekariaren eragin eremuaren baitan ager litekeela eta. Berez bi erabilera 

dituela dio, egia-baldintzazkoa eta egia-baldintzazkoa ez dena. Baina itxuraz egia-

baldintzazkoak ez direnak erabilera parentetikotzat ditu; eta, eragin eremuaren testa ez 

pasatu arren, egia-baldintzazko semantikaren arabera esplika daitezkeela gaineratzen 

du. Hala, ondorioztatzen du egia-baldintzazkoa dela ‘sollen’, baina erabilera asertiboak 

(ez-parentetikoak) eta parentetikoak dituela. Honako esanahia ematen dio: & (x, p) 

(gutxi gorabehera, ‘xk p esan du’). 

 

Kontua da, ordea, ‘sollen’ txerta omen daitekeela predikatu batzuen baitan, 

‘omen’en gisan, eta hiru irakurketa izan ditzakeela halakoetan: asertiboa, globala eta 

adostasunezkoa (‘concord’ esaten diona). Nahiz eta perpaus nagusietan lehenbizikoa 

duen esanahia, ‘esaten dute p’, txertatzeetan ez du oso maiz izaten halako esanahirik. 

Gehienetan, p irakurketa hutsa duela argitzen du Schennerrek. Globala, berriz, gisa 

honetakoa litzateke: ‘p, esaten den bezala’. Anbiguotasun horri irtenbidea emateko, 

aurresuposizioaren araberako azalpena proposatzen du, aurresuposiziozko DRTaren 
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arabera.159 Bi zati ditu ‘sollen’en semantikak: (a) berri emateko aurresuposizioa eta (b) 

zati asertiboa, martxan jartzen dena berri emateko aurresuposizioa konpontzeak 

informagarritasun lokala urratzen badu. 

 

 Besteak beste, horiexek dira, bada, ebidentzialak aztertzeko guk hartutako bide 

bera urratu dutenak; alegia, proposizio-edukiari ekarpena egite gisa aztertzea. 

                                                
159 Hori dela eta, sar genezakeen proposamena hurrengo atalean ere, aurresuposizio gisa aztertzean. Baina 

hemen bildu dugu, printzipioz egia-baldintzei ekarpena egingo bailien aztertzea proposatzen baitu; eta, 

horren baitan, aurresuposiziotzat. 
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4.3. Beste alternatiba bat: aurresuposizioa sortzen duen gisa 

aztertzea 

 

‘Omen’ek ekarpena proposizio-edukiari egiten diola argudiatuta, sor litekeen 

galdera da, edo batzuek, agian, egingo luketen objekzioa: ‘esan’ aditzaren eduki bera 

du, hortaz? Funtzioz oso gertukoak izan arren, 1. kapituluan aurreratu dugu badituztela 

desberdintasun morfosintaktikoak, eta hurrengo kapituluan ikusiko badutela 

desberdintasun semantiko-pragmatiko esanguratsu bat, ezaugarri sintaktiko baten 

ondorioz. Halaz ere, badirudi badela, horiez gain, bi elementuak bereizteko balizko 

irtenbide bat. 

 

Esan berri dugu alemanierako ‘sollen’ elementu ebidentziala aurresuposizio gisa 

aztertzera jo duela Schennerrek (2008a), haren erabilera batzuetan, eta berehala ikusiko 

dugu bide beretik jo dutela beste aztertzaile batzuek ere: hala nola Izvorskik (1997) eta 

Matthewson eta bestek (2007). Pentsa liteke bi egituren, ebidentzialaren eta esatezko 

aditzaren, arteko antzekotasun hori saihesteagatik proposatuko zutela, beharbada, 

elementu ebidentzialak aurresuposizioa sortzen duten gisan aztertzea: ‘esan’ aditzetik 

bereizteko,160 alegia; balizko objekzioa ekidinez. Horixe iradokitzen dute Matthewson 

eta bestek (2007: 210); aurresuposiziodun elementu modaltzat dituzte st’át’imcetseko 

ebidentzialak: 

 
Berri ematekoaren azterketa honen ondorioa da p txertatutako proposizioa duen berri 

emateko perpaus batek ez duela esan nahi “Norbaitek / Maryk esan zuen p”k esan nahi 

duen gauza bera.161 

 

Euren arabera, berri ematekoak modal gisa aztertuta, prentzat ebidentzia den 

berri emate bat badela aurresuposatzen du perpausak, eta baiesten du pk egiazkoa izan 

behar duela, berri emate hori kontuan hartuta. Esatezko aditz bat duen perpaus batean, 
                                                
160 Martina Fallerri zor diot ideia hori, berak iradoki baitzidan. 
161 A consequence of this analysis of reportatives is that a reportative sentence containing an embedded 

proposition p does not mean the same thing as “Somebody / Mary said that p”. (Matthewson eta beste 

2007: 210) 
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berriz, perpausak baiesten du berri emate bat egin dela, eta hiztunak ez du inolako 

konpromisorik egiaren gaineko baieztapen batekiko edo prekiko. 

 

Gatozen euskarara, eta urra dezagun bide bera; hau da, ‘esan’ aditza proposizio-

edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertuz eta ‘omen’, berriz, aurresuposizioa sortzen 

duen gisan. Har dezagun, esaterako, (82) esaldia, 

 

(82) “Euria ari omen du” 

 

eta esaldi berean ‘omen’en lekuan ‘esan’ aditza jarrita sortuko litzatekeena: 

 

(83) “Euria ari duela esan dute”. 

 

(83) esaldiaren bidez, hiztunak baiezten du beste norbaitek esan duela euria ari duela, 

eta, ondorioz, horren konpromisoa du; baina ez euria aritzearena (alegia, prena), hori ez 

baitu berak baieztu. Arazorik ez horraino. 

 

(82) esaldian, aldiz, aztermodu berria saiatuz, ‘omen’ duen esaldiari egotzi 

diogun edukia, hiztuna ez den besteren batek esana da p, aurresuposiziotzat hartuz gero, 

zer baiezten da esaldian? ‘Omen’ek aurresuposizioa sortzen duela esanez gero, eduki 

hori litzateke aurresuposizioa; eta zer baieztuko litzateke, orduan, halako esaldi batean? 

p baieztea da geratzen den aukera bakarra; kasu honetan, euria ari duela baieztea. Eta 

aurreko ataletan ondorioztatu dugu ‘omen’ darabilen hiztunak ez duela halakorik 

baiezten, erabil baitezake ‘omen’ euria ari duela ez uste izanagatik. 

 

Hori litzateke, beraz, ‘omen’ aurresuposizioa sortzen duen gisa aztertzearekin 

sortuko litzaigukeen arazo nagusia. Baina bada beste eragozpen bat, horrez gain.162 

Aurresuposizioak ezabagarriak direla argudiatu du hainbat aztertzailek (ikus, besteak 

beste, Beaver 2001: 14-18; Green 2000: 459-465; Potts 2007: 484; Soames 1989: 573-

582). Beaverrek (2001: 14-18) dio teorialari batzuentzat salbuespenak diren arren 
                                                
162 Ez gara sartuko aurresuposizioen askotariko literatura emankorrean. ‘Omen’ aztertzeko errelebanteak 

zaizkigun puntuei soilik erreparatuko diegu. Esan beharra dago, gainera, kontzeptu eztabaidatua izan dela 

oso. Geurtsen (1999: 5) iritziz, abusatu egin izan da, eta zaila izango da topatzea inferentzia linguistiko 

edo paralinguistiko mota bat uneren batean edo bestean ‘aurresuposizio’ gisa izendatu ez dena. 
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ezabatzeak, beste batzuek aurresuposizioak definitzeko ezaugarritzat hartu dutela 

ezabagarritasuna; batez ere, Kempson (1975, 1979) eta Wilsonez (1975) geroztiz. 

Erakusten du aurresuposizioa sortzen duen elementua ukazioaren azpian, baldintzaren 

aurrekarian edo bai-ez erako galderen azpian txertatuz, desagertu egiten dela 

aurresuposizioa, batzuetan. 

 

Eta, hain zuzen, ikusi dugu, 4.2.1. azpiatalean, ezin ezaba daitekeela ‘omen’dun 

esaldiaren edukia, kontraesana sortzen dela eduki hori ukatuz gero. Gogora dezagun 

hango (60) esaldia; (84) gisa dakargu hemen: 

 

(84) #“Euria ari omen du, baina ez du inork esan euria ari duela” 

 

Esan beharra dago, gainera, aurresuposizio gisa ez aztertzearen aldeko froga izateaz 

gain, ‘omen’ proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertzearen aldeko froga 

dela, era berean, han esan bezala; baiezpenak ezin baitira ezabatu, kontraesana sortzen 

da. 

 

 Azkenik, McCreadyk & Ogatak (2007: 179) diotena aipatuko genuke: 

aurresuposizio gisako azterketak ezin dituela ondo azaldu txertatzeak. Hori hala bada, 

‘omen’ aurresuposizioa sortzen duen gisa aztertuz gero, ezingo genuke eman ‘omen’ek 

kanpoko ukazioaren eta predikatu batzuen baitako eragin eremu estua izatearen berri. 

 

 Badirudi bildu ditugun arrazoi horiek aski direla argudiatzeko ‘omen’ ezin dela 

aurresuposizioa sortzen duen partikula gisa aztertu. Ez dirudi ‘omen’en kasuan, bederik, 

egokia denik balizko objekzioaren irtenbide moduan iradokitakoa: ‘omen’ duen 

esaldiaren edukia aurresuposizioa sortzen duen gisa aztertzea, ‘esan’ aditzaren 

aztermodutik bereizte aldera. Ez diogu eragozpenik ikusten biak proposizio-edukiari 

ekarpena egiten dioten gisan aztertzeari, berehala ikusiko baitugu, aztermoduan eta 

funtzioan antzekotasunak izan arren, alde sintaktiko eta semantiko-pragmatiko 

esanguratsuak dituztela. 

 

Nolanahi ere, ekar ditzagun ‘omen’en tankerako elementuak aurresuposiziodun 

modal gisa aztertzeko proposamenak, aurresuposizioa beste era batean hartzea 

alternatiba izan ote daitekeen ikusteko. Hain zuzen, aurreratu dugu Matthewson eta 
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bestek (2007) st’át’imcets hizkuntzako ebidentzialak aurresuposiziodun modal 

epistemiko gisa aztertzea proposatzen dutela, Kratzerren (1981, 1991) mundu posibleen 

semantikari jarraiki, eta, berebat Izvorskik (1997) bulgarierako zeharkako ebidentziala 

(EV). Izvorskiren azterketaren arabera, EVp formako esaldian, baiespena litzateke 

beharrezkoa dela p, hiztunaren zeharkako ebidentzia kontuan hartuta: 

 

‘EVp’ren interpretazioa: 

a. Baiespena: ' p hiztunaren ezagutza-egoeraren arabera 

b. Aurresuposizioa: Hiztunak zeharkako ebidentzia du prentzat 

 

Modal epistemiko unibertsala da izatez, baina irakurketa aldagarria izan lezake, 

testuinguruaren arabera, aukera ahulenetik beharrezkotasunera bitartekoa; alegia, p 

litekeena, oso litekeena edo beharrezkoa litzateke, hiztunaren ezagutzaren arabera. 

 

Matthewson eta besteren (2007)163 arabera, epistemikoki eskuragarri diren 

mundu posibleen gaineko kuantifikazioa sartzen dute st’át’imcets hizkuntzako elementu 

ebidentzialek; indar kuantifikatzaile aldagarria dute, existentzialaren eta unibertsalaren 

artean. ‘ku7’ berri emateko ebidentzialari erreparatuko diogu, ‘omen’en antza duela eta. 

Honelaxe aztertzen dute (Matthewson eta beste 2007: 204): “[ku7 p] formako perpaus 

bat ‘zorionekoa’164 da, baldin eta hiztunak pren edukia uste badu, beste pertsonaren 

batek kontatutakoaren bidez”.165 Eta, ‘ku7’ren kasuan, indar unibertsalaren eta 

existentzialaren arteko aldea honako hauen artekoa litzateke: “[Esan didatena kontuan 

hartuta], pk egiazkoa izan beharra dauka” eta “[Esan didatena kontuan hartuta], baliteke 

p egiazkoa izatea”. Diotenez, badirudi klitiko horrek nahiago duela ziurtasun maila 

altua, esanez beti dela ‘zorionekoa’ hiztuna erabat ziur dagoenean p egiazkoa dela, pren 

iturria oso sinesgarria delako. Hiztuna hain ziur ez dagoenetan, berriz, hiztunaren 

aldakortasuna dago onartzeari dagozkion epaitzeetan. 

 

                                                
163 Ikuspegi bera dute Rullmann eta bestek (2008) ere. Baina Matthewson eta besteren lana hartuko dugu 

hizpide hemen, tarte handiagoa egiten baitiete zeharkako ebidentzialei. 
164 Gogoan izan ‘felicitous’i erreferentzia egiteko darabilgula. 
165 A sentence of the form [ku7 p] is felicitous whenever the speaker came to believe the content of p by 

means of a report from some other person. (Matthewson eta beste 2007: 204) 
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Hala, bi proposamen horien arabera, indar unibertsala da nagusi hizkuntza 

horietako elementu ebidentzialak erabiltzean, baina alda daiteke existentzialera, 

testuingurua zein den. Bi interpretazio izan ditzakete proposamen horiek. Batetik, 

ezagutza-egoeraren arabera, p litekeena edo beharrezko izatea. ‘Omen’ hala aztertuz 

gero, esan beharko genuke ‘omen’ darabilen hiztunak baiezten duela p beharrezkoa (edo 

litekeena) dela, besteren batek esandakoa kontuan hartuta. Bi kontu ditugu hemen. 

Hasteko, esana dugu ez dugula nahi hiztunak halakorik baiezterik, ‘omen’ darabilen 

hiztunak ez baitauka p uste izan beharrik; erabil dezake ‘omen’ p erabat faltsua dela 

uste izanagatik. 

 

Hori dela eta, ez gatoz bat Etxeparek (argitaratzeko) erdialdeko hizkeretako 

‘omen’en erabileraren berri emateko proposatzen duen aztermoduarekin. Ontzat du, 

Izvorskiri (1997) jarraiki, ‘omen’ modal gisa aztertzea, zeinak aurresuposizio 

ebidentzial bat duen. Izan ere, ez du egokitzat ‘omen’ erabiltzea hiztuna ziur badago p 

ez dela egiazkoa. Guk, ordea, ez diegu eragozpenik ikusten halako adibideei; eta, 

ondorioz, ez dugu aztermodu egokitzat Izvorskirena ‘omen’en berri emateko,166 horrela 

ulertuta. 

                                                
166 Horrez gain, zalantza puntu bat ikusten diogu Izvorskiren (1997) azterbideari: gaude ez dela oso 

egokia aurresuposiziotzat hartzeko ematen duen froga. Batetik, dio ez dela elkarrizketa inplikatura, horiek 

ezabagarriak baitira; eta gaineratzen du ez dela gauza bera gertatzen bulgarierako zeharkako 

ebidentzialitatearekin: 

 

(i) A: “Maria celunala [zeharkako ebidentziala] Ivan” 

“Dirudienez Mariak Ivan musukatu du” 

B: #“(Benetan) nik ikusi nuen”. 

 

Baina badirudi aurresuposizioak ere ezabagarriak direla argudiatu duela hainbat aztertzailek (esan berri 

dugun bezala). Eta, bestetik, horri eransten dio ez dela baiespenaren parte ere; argudiatuz, zeharkako 

ebidentziala duten baiespenak ukatuz gero, interpretazioa dela perpaus nagusia ukatzen dela, eta ez 

zeharkako ebidentziaren eskuragarritasuna: 

 

(ii) A: “Ivan izkiral [zeharkako ebidentziala] izpita” 

“Dirudienez, Ivanek gainditu du azterketa” 

B: “Hori ez da egia” 

= “Ez da egia Ivanek azterketa gainditu duela” 

$ “Ez da egia {esaten dela/zuk inferitu duzula} Ivanek azterketa gainditu duela” 
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 Arazoa sortzen zaigu, beraz, ‘omen’, proposamenak era horretan ulertuta, 

aurresuposizioa sortzen duen gisa aztertuz gero. Egia da egin litekeela proba 

proposamen horiek hain hertsi hartu eta berehala baztertu partez, modaltasuna beste 

muturrera ere zabalduz; p erabat faltsua delako hiztunaren ziurtasuna ere bil dezan. Hala 

hartuz gero, konponduta geneukake oraintsu ekarritako arazoa, esplikatzea izango 

baikenuke hiztunak ‘omen’ erabiltzea p erabat faltsua dela uste izanagatik. 

 

Haatik, bada beste arazo bat hori baino gogorragoa: ‘omen’ darabilen hiztunak 

ez du nahitaezkoa pren gainean duen jarrera adieraztea. Orain arteko kapituluetan ikusi 

dugu, eta segidakoan landuko sakonago, eduki modala edo indar kuantifikatzailea ez 

dela ‘omen’dun esaldi guztiek duten edukia; baizik eta beste bat: hiztuna ez den 

besteren batek esana da p. Eta, hain zuzen, aurreko kapituluaren eta oraingo honen 

bidez ebatzitakoaren arabera, ‘omen’dun esaldia eginez, eduki hori baiezten du 

hiztunak; baina ez p. Jatorrizko hiztunak esana da p, eta hark baieztua, beraz; eta ez 

hiztunak berak. Baiezpen bera dugu, hortaz, (82) eta (83) esaldietan: hiztuna ez den 

besteren batek esana dela p (alegia, euria ari duela). Beraz, Izvorskik eta Matthewson 

eta bestek aurresuposiziotzat dutena da baiezpena ‘omen’en kasuan. Eta eurek 

baiespentzat hartutakoa, berriz, elkarrizketa inplikatura (orokortua, ziurtasunik ezaren 

kasuan), edo hiztunak beste esaldi baten bidez adieraz dezakeen edukia; ‘omen’ duen 

esaldi bat egin izanagatik beti, derrigorrez agertu beharrik ez duena. 

 

 Egia da ‘hiztuna ez den besteren batek esana da p’ aurresuposiziotzat hartuta ere 

‘omen’dun esaldi guztietan izango genukeela eduki hori, nahiz eta beste izaera bat izan. 

Haatik, ikusi dugu zer baieztuko litzatekeen, ‘omen’dun esaldi bat eginez, hori 

aurresuposiziotzat hartuz gero: p, edo eduki modala, bestela. Beraz, ‘omen’dun esaldi 

bat dugunero izango genuke eduki hori ere. Eta bestelakoak dira kontuak, adibideei 

erreparatuz gero: hiztunak ez dauka p uste izan beharrik, edo ez dauka zertan p 

litekeena, oso litekeena edo beharrezkoa dela adierazi; nahiz erabat ziur dagoela p ez 

                                                                                                                                          
 

Baina gaude horrekin frogatuko litzatekeela aurresuposizioa dela ez, baizik eta ez diola ekarpenik egiten 

proposizioari, adostasun/desadostasun testari jarraiki. 
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dela hala, aipatutako proposamenak pixka bat hedatuz. Balitekeen arren, kasu batzuetan, 

hala izatea. Testuinguruak lagunduko digu kasuan-kasuan zer gertatzen den esaten. 

 

 Bestetik, bada beste aukera bat, proposamenak beste era batean ulertuz gero (eta 

modaltasuna beste muturrera hedatu beharrik izan gabe): baliteke ‘omen’en tankerako 

elementu horietako bat duen esaldia egin duen hiztunak ez pentsatzea litekeena edo 

beharrezkoa dela horien bidez dakarren proposizioa, baizik eta berri ematearen arabera 

bakarrik eskatzea p litekeena edo beharrezko izatea. Esate baterako: 

 

(85) “Gipuzkoarren %60 Pasaian egin nahi duten kanpoko portuaren alde omen 

daude, El Diario Vascoren arabera” 

 

Baliteke hiztunak ez uste izatea p litekeena edo beharrezkoa dela, inkesta Pasaiako 

portuko agintariek eurek egina delako; baina uste izatea, iturri horren arabera, litekeena 

edo beharrezkoa dela hala izatea. 

 

 Proposamenak bigarren era horretan ulertzeak zilegizta dezake, beharbada, 

‘omen’ aurresuposiziodun modal gisa aztertzea, Matthewson eta beste (2007) eta 

Izvorskiren (1997) proposamenei jarraiki. Edozein moduz ere, gehiago aztertu beharra 

dago, ikusi baitugu zer arazo orokor dakartzan ‘omen’ aurresuposizioa sortzen duen 

gisan aztertzeak. 
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4.4. Beraz, proposizio-edukiari egiten dio ekarpena ‘omen’ek 

 

 ‘Omen’ aztertzeko balizko bi bide izan ditugu aztergai kapitulu honetan. 

Hasteko, ilokuzio-indarrari ekarpena egitearena. Fallerrek (2002) cuzco kitxuako ‘-si’ 

enklitikoa ilokuzio-indarraren adierazle gisa aztertzeko egiten duen proposamena ekarri 

dugu, eta esan dugu zer herren ikusten dizkiogun haren proposamenari. Hori dela eta, 

zalantzazkotzat jo dugu ‘omen’ ilokuzio-indarraren adierazle gisa aztertzea. Hala, 

zalantzak argitze aldera, eta ‘omen’ek ekarpena zeri egiten dion ebazteko, bi test bildu 

ditugu, erabili izan direnak erabakitzeko zeri egiten dion ekarpena elementu batek: 

proposizio-edukiari ala ilokuzio-indarrari. Ikusi dugu, horien emaitzen arabera, 

proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertu beharko genukeela ‘omen’, eta 

ez ilokuzio-indarrari ekarpena egiten dion gisan. 

 

Galdera bat egin dugu 3. kapituluaren hasieran: zer gertatu behar du ‘omen’dun 

esaldi bat egiazkoa izateko? Har dezagun atzera aurreko kapituluaren hasierako (6) 

esaldia, (86) gisa dakargu hemen: 

 

(86) “Euria ari omen du” 

 

Zer gertatu behar du esaldi hori egiazkoa izan dadin, euria aritzea edo hiztuna ez den 

besteren batek esan izana euria ari duela? Erantzuna garbi emateko moduan gara orain: 

hiztuna ez den beste norbaitek esan behar izan du euria ari duela, esaldi hori egiazkoa 

izango bada; eta euria aritzeak edo ez aritzeak ez du eraginik esaldi horren egia-

baldintzetan.167 Hots, (86) esaldiak adierazten duen proposizioa egiazkoa izan liteke 

eguraldi ederra eginagatik ere. 

                                                
167 Ikusi dugu Oyharçabalek (1985: 45) perpaus erlatiboak aztergai dituela aipatzen dituela ‘omen’ eta 

‘ote’ partikulak. Dio egiazko baiespena aurresuposatzen dutela erlatibo guztiek. Hala ere, gaineratzen du 

‘omen’ eta ‘ote’ badituzte, egiazkotzat ez dela aurresuposatzen baiespenaren edukia, baizik eta aurretik 

formulatua izan dela (‘omen’en kasuan) eta galdera baten objektua (‘ote’ren kasuan). Beraz, bat gatoz 

harekin bi gauza bereiztean: ‘omen’ik gabeko esaldiak aurresuposatzen duena (egiazko baiezpena) eta 

‘omen’dun esaldiak aurresuposatzen duena (ez baiezpenaren edukia, baizik eta ‘omen’en bidez ekarritako 

eduki hori aurretik formulatua izan dela). Nolanahi ere, ez zaigu egokia iruditzen darabilen kontzeptua. 
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 Hortaz, desberdinak dira (86) esaldiaren egia-baldintzak eta aurreko kapituluko 

(5) esaldiarenak; (87) gisa dakargu: 

 

(87) “Euria ari du” 

 

Esaldi hori egiazkoa izango bada euria aritu behar du, hori da baldintza. 

  

Bi ondorio nagusi ateratzen dira, beraz, hortik: 

 

• (86) (87) bezain baiezpena da. 

• Desberdina da (87)k eta (86)k baieztutakoa, desberdinak dira bakoitzaren 

egia-baldintzak. (87) egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin euria ari badu 

(esaldiaren denboran); (86) egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin hiztuna ez 

den besteren batek esana bada euria ari duela (esaldiaren denboran). 

 

Hala, hortik ateratzen den ondorioa da ‘omen’dun esaldian ez dela bereizi behar 

baiezpena eta ‘omen’ek horri eransten dion ñabardura, Mitxelenak eta Sarasolak iradoki 

bezala, eta Euskaltzaindiaren esanetatik ulertzen den bezala. Gogora dezagun zer 

dioten: 

 

 Mitxelena (1987: 244): “Partikula, zeinaren bidez aditzera ematen den 

adierazten den informazioa beste pertsona edo iturri batzuetatik datorrela”. 

 

Sarasola (1996: 614): “Hiztunak aditzera ematen duenaren berri entzunez (ez 

ikusiz)168 jakin duela adierazteko erabiltzen duen partikula”. 

                                                                                                                                          
‘Omen’ duen esaldiaren kasuan, edukia aurretik formulatua izan dela aurresuposatu egiten dela dio hark, 

eta, gure ustez, aurresuposatu ez baina baieztu egiten da eduki hori. Alegia, bi proposizio desberdin dira 

‘omen’duna eta ‘omen’ik gabea. 
168 Entzuna eta ikusia kontrajartzen ditu Sarasolak ‘omen’en definizioa ematean, esanez hiztunak ‘omen’ 

darabilela aditzera ematen duenaren berri entzunez (ez ikusiz) jakin duela adierazteko. Haatik, gaude 

aukera ez dela entzuna ala ikusia, baizik eta entzuna eta gainerako zentzumen guztiak. Ikustea 

zentzumenetako bat besterik ez da, ohikoena edo kanonikoa, nahi bada, baina zentzumenetako beste bat; 

sentitzea, dastatzea, usaintzea, inferentzia, eta abar ditu ondoan. Horregatik esan dugu, 2. kapituluan, guk 
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Euskaltzaindia (1987: 515): “Esaten dena besteri entzuna dela adierazten du”. 

 

Hau da, hirurentzat hiztunak zerbait adierazten/aditzera ematen/esaten du, hurrenez 

hurren, eta ‘omen’en bidez aditzera ematen/adierazten da beste norbaitengandik 

datorrela informazioa. 

 

Emaitzen arabera, ordea, ez da bereizi behar baiezpena eta ‘omen’ek horri 

eransten dion ñabardura. Baizik eta bi proposizio desberdin dira ‘omen’ik gabea eta 

‘omen’duna. Eta horrekin esaten ari gara proposizio-edukiari egiten diola ekarpena 

‘omen’ek. 

 

 Hain zuzen, goian aipatutako bi ondorio nagusi horien kontrakoa da ilokuzio-

indarraren adierazle gisa aztertzeko proposamena (Faller 2002). Haren arabera, (87) 

baiezpena bailitzateke; ez, ordea, (86), beharbada.169 Alegia, ilokuzio-indar desberdina 

lukete, agian, baina egia-baldintza (edo asetze-baldintza) berberak, behintzat. 3.3.1. 

                                                                                                                                          
hautemana ez den baizik eta beste batek kontatutakoaren berri emateko darabilgula ‘omen’. Ezin gara 

ikusteko zentzumenera bakarrik mugatu entzutekoari kontrajartzeko. Ezin esan, beraz, ‘omen’en bidez 

geure begiz ikusia ez den baizik eta beste batek esana denaren berri ematen denik, ezpada geuk 

hautemana ez den baina beste batek esan digunaren berri. Hala, gainerako zentzumenak erantsi beharko 

genizkioke Sarasolak parentesi artean dakarren ‘ez ikusiz’ horri: ez ukitzez, ez dastatzez, ez inferentziaz, 

ez usaintzez… ‘Hautemana ez dena’ deitura pean bilduko ditugu. 

Euskaraz, entzunez jasotakoa adierazteko partikulez gain (‘omen’ eta ‘ei’), badugu inferentziaz 

ondorioztatutako informazioa adierazteko partikula bat ere: ‘bide’ (ikus 7.3.2. azpiatala). Baina ez dugu 

bestelako bereizketarik hortik aurrera, ez dugu entzumena eta inferentzia ez diren beste zentzumenen 

bidez jasotako informazioa adierazteko elementurik. Munduan badira, ordea, askoz ere sistema 

konplexuagoak dituzten hizkuntzak. Ikusi dugu atarikoetan (0.3.2.1. puntuan) bost ebidentzial mota 

bereizten dituela tuyucak. Foe hizkuntzak, berriz, sei (Aikhenvald 2004: 61-62). Halako hizkuntzetan, 

entzunez jasotakoa bereizteaz gain, beste zentzumenezko gaitasun batzuen bidez jasoa ere bereizten dute; 

hala nola ikusiz jasotakoa eta hiztuna ekintzan parte hartzen ari dela adierazten duena. Aurreratu dugu, 

esate baterako, st’át’imcets hizkuntzako ‘lákw7a’ adberbio erakusleak ez-ikustezko hautematean 

(entzutea, usaintzea eta dastatzea) oinarritutako ezagutza adierazten duela, Matthewson eta besteren 

arabera (2007: 246). Hortik ‘omen’en esanahiko ‘ez ikusia’ horri gainerako zentzumenak eransteko 

proposamena, zehaztasunean irabazte aldera. 
169 Izan ere, ikusi dugu Fallerrek (2002) ez duela zehazten zein den berak proposatzen duen ‘aurkeztea’ 

hizketa-ekintzaren ilokuzio-indarra. 
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azpiatalean eman dugu proposamen horren nondik norakoen berri, eta esan dugu zer 

herren ikusten dizkiogun. Horretan utzi dugu, eta elementu batek ekarpena proposizio-

edukiari ala ilokuzio-indarrari egiten dion erabakitzeko baliatu izan diren bi test hartu 

ditugu hizpide eta aztergai. Horien emaitzek erakutsi digute proposizio-edukiari 

ekarpena egiten dion gisan aztertu behar dela ‘omen’. Orain, beraz, garbi dago ez duela 

balio ilokuzio-adierazle gisa aztertzeko proposamenak ‘omen’en erabileraren berri 

emateko. Horixe zen kapitulu honen eta aurrekoaren helburua, zehaztea zer proposizio 

adierazten den ‘omen’dun esaldi bat egiten denean: ‘omen’ik gabekoak adierazten duen 

bera edo beste bat. Argi geratu da orain, badakigu desberdinak direla S ‘omen’ik gabeko 

perpausaren u esaldiak adierazten duen p proposizioa eta Somen ‘omen’dun perpausaren 

uomen esaldiak adierazten duen pomen proposizioa; proposizio bana adierazten dute bi 

esaldiek. 

 

  Fallerren proposameneko formulazioetara bueltatuz, esango genuke (7)ko 

formulazioak, alegia lehenengoak, biltzen duela egokien ‘omen’ekin gertatzen dena. 

Ekar dezagun berriro, (88) gisa: 

 

(88) Para-sha-n-si. 

rain-PROG-3-si 

 

q=‘It is raining.’ [‘Euria ari du.’] 

p=!s2[Assert(s2, q) " s2 # {h, s}] 

ILL=ASSERT(p) 

 

Bi baiezpen ditugu errepresentazio horretan. Batetik, hiztunak egindakoa: badela hiztun 

bat, bera ez dena, q esan duena, edo bera ez den hiztun batek esana dela q; kasu 

horretan, euria ari duela. Bestetik, jatorrizko hiztunak egindako baiezpena: q baieztu du 

jatorrizko hiztunak; hau da, euria ari duela. Bi baiezpen ditugu, beraz, hiztun banarenak; 

gauza desberdina baiezten dute. Eta horixe ondorioztatzera garamatzate testen emaitzek, 

‘omen’en kasuan: beste proposizio, baiezpen bat sortzen da ‘omen’dun perpausaren 

esaldi bat eginda, ‘omen’ik gabeko perpausaren esaldi bat egitetik desberdina. Fallerrek 

dio ‘-si’ren kasuan arazoa dela hori; ‘omen’en kasuan, ordea, ez dugu arazorik esateko 

hiztunak p baieztu duela kasu horretan, non p den (Fallerren aztermoduaren arabera) 

besteren batek esana dela euria ari duela. 
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Honelakoxe itxura luke, beraz, ‘omen’ aztertzeko gure ikuspegiak hizketa-

ekintzen teoriaren arabera jarrita: 

 

(89) “Euria ari omen du” 

 

q=‘Euria ari du’ 

p=!s2[Assert(s2, q) " s2 $ s] 

ILL=ASSERT(p) 

 

Egokitu egin dugu Fallerren ‘s2 # {h, s}’, non h entzulea den, s hiztuna, eta s2 q 

proposizioa adierazi duen hiztuna. ‘Omen’en kasuan, ‘s2 $ s’ litzateke; izan ere, 

badirudi ‘omen’ek ez duela cuzco kitxuako ‘-si’ enklitikoaren murriztapenik. Gogoratu, 

haren kasuan, jatorrizko hiztuna ezin daitekeela izan ez hiztuna bera, ez hiztunak 

aurrean duen laguna, entzulea; hirugarren pertsona izan beharra dauka (Faller 2002: 

191). Ez dugu uste, ordea, ‘omen’ek eragozpenik jartzen duenik jatorrizko hiztuna 

bigarren pertsona izateko; alegia, hiztunak aurrean duen solaskidea. Ikus, esaterako, 

honako adibidea: 

 

(90) “Ez omen zenidan barkatzeko eskatuko, barkaziorik ez omen zeneukalako. 

Zergatik zeure buruaren kontrako zigortze hori?” (Mendiguren Elizegi 

2006: 33) 

 

Adibide horretan, solaskide duen lagunak berak esana dakar hiztunak ‘omen’en bidez; 

beraz, hura da jatorrizko hiztuna, eta ez hirugarren bat. Eta natural irizten diogu. 

 

Hariari jarraituz, eta formulaziora bueltatuz, zintzotasun-baldintza eman behar 

izanez gero, gure ustez, ez dago arazorik esateko, ‘omen’en kasuan, hiztunak, zintzo 

hitz egitekotan, uste izan behar duela bera ez den besteren batek esana dela euria ari 

duela. Ez dakusagu arrazoirik uste izatea zintzotasun-baldintzatik kentzeko. Hona 

hemen Fallerren (8) bigarren errepresentazioko zintzotasun-baldintza egokituta (ikus 

3.3.1. azpiatala): 
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(91) SINC={Bel(!s2[Assert(s2,p) " s2 $ s])} 

 

Baiezpenaren zintzotasun-baldintza uste izatea da, eta (86) eta (87)ren proposizio-

edukia desberdina baita, desberdina izango da bien zintzotasun-baldintza ere: (87) 

esaldiaren hiztunak euria ari duela uste izan behar du, hori esatean zintzoa izango bada; 

(86) esaldiaren hiztuna, berriz, zintzo hitz egiten arituko da uste badu beste norbaitek 

esan duela euria ari duela, baina ez dauka uste izan beharrik euria ari duela. 

 

Azken batean, esaterako, Schennerrek (2008a, 2008b, 2009) alemanierako 

‘sollen’ekin duen eta guk ‘omen’ekin dugun arazo bera du Fallerrek cuzco kitxuako  

‘-si’rekin: ez dugu nahi hiztunak, kasu horretan, euria ari duela baiezterik. Hiztunak 

erabil dezake ‘omen’ beste batek esandakoa erabat faltsua dela uste izanagatik.170 Erabil 

dezake, orobat, ziurtasunik ez izan arren. 

 

Fallerrek hizketa-ekintzaren teoriari irizten dio egokien ‘-si’ren berri emateko, 

haren ezaugarriak kontuan hartuta, eta ilokuzio-adierazle gisa aztertzen du. Izan ere, dio 

ezin azter dezakeela proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan, ezin baita txertatu 

baldintzaren aurrekarian, eta ezta esatezko aditzen eta ukazioaren eragin eremuaren 

baitan agertu ere, eragin eremu zabala du beti. Esan dugu era gogorrean hartzen duela 

eragin eremuaren testa. Eta adostasun/desadostasun testaren emaitzek erakusten omen 

dute ezin dela zalantzan jarri, onartu edo ukatu ‘-si’ren eduki ebidentziala. Hautatutako 

teoria horren baitan, baieztearen arazoari irtenbide bat bilatu behar, eta seigarren 

ilokuzio-xedea proposatzen du: aurkeztea. 

 

Gure kasuan, ez dugu nahi ‘omen’ekin hiztunak q baiezterik, baina ez dugu 

arazorik ikusten hiztunak p baiezteko; hau da, beste norbaitek esana dela q. Dena dela, 

beste bide bat urratu dugu ilokuzio-indarraren adierazle gisa aztertzea baztertuta: 

proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertzearena. Eta testen emaitzek 

erakutsi digute bide horretatik jo behar dela ‘omen’en ezaugarrien eta erabileraren berri 

emateko. Fallerren proposamenaren herrenak bazter utzita ere, ez digu balio ilokuzio-

                                                
170 Badirudi gauza bera gertatzen dela cuzco kitxuako ‘-si’ enklitikoarekin (Faller 2002: 192-195); ez, 

ordea, st’át’imcetseko ebidentzialekin (Matthewson eta beste 2007: 213-215) eta bulgarierakoekin 

(Sauerland & Schenner 2007: 8). 
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indarraren adierazle gisa aztertzeak. Izan ere, esan dugu zein den hizketa-ekintzen 

araberako azterketarekin dugun oztopo nagusia: ezin eman dezake operatzaileen eragin 

eremuaren baitan agertzearen berri. Eta ikusi dugu kanpoko ukazioaren eta predikatu 

batzuen baitako eragin eremu estua duela ‘omen’ek. 

 

Argituta geratu zaigu, beraz, zein den Fallerrek p gisa izendatzen duenaren izaera 

‘omen’i dagokionez, alegia ‘besteren batek esana da q’rena. Emaitzek erakutsi digute ez 

dela hizketa-ekintzaren ilokuzio-indarrari ekarpena egiten dion edukia (kasu horretan, q 

litzateke proposizio-edukia), baizik eta ‘omen’ duen esaldi baten proposizio-edukia 

(qren ilokuzio-indar bera du). Horregatik, desberdinak dira ‘omen’ik gabeko u esaldiak 

adierazitako p proposizioa eta uomenek adierazitako pomen proposizioa.171 Bata jatorrizko 

hiztunak baiezten du, bestea hiztunak. Hala, hiztunak ez baitu p baiezten, ez du 

proposizio horren konpromisorik, baizik eta pomen proposizioarena, zeina baieztu baitu. 

Hortaz, ez du pren ardurarik, aske da ezein erantzukizunetatik; inork kargu hartuta ere, 

ez du bere bizkar ardurarik. 

 

Searleren (1969) ‘konpromisoa’ dakarkigu gogora horrek. Honela formulatzen 

du Krifkak (2004: 3): “s hiztunak BAIETSI [$] egiten badu, s-k $ren egiarentzako 

ebidentzia edo argudioak sortzeko konpromisoa hartzen du, behar izanez gero”.172 Hori 

‘omen’en azterketara ekarrita, proposatuko dugu ebidentzia bat izatearen konpromisoa 

duela hiztunak pomen proposizioa adierazten duenean; hau da, p bera ez den besteren 

batek esan izanaren konpromisoa. pomen baiezten baitu, hori egiazkoa izatearen 

konpromisoa du, baina ez p egiazkoa izatearena. 

 

Halaxe dio Schennerrek (2008a: 555) ere, alemanierako ‘sollen’ aztergai duela: 

“Hiztunak ez du ekarritako proposizioaren konpromisorik, baizik eta txertatutako 

proposizioaren berri emate bat izatearena”.173 Fallerrek (2007: 240-241), berriz, 

lehenengo mailako konpromisoa esaten dio horri, hitz egiteko garaian froga hori 

                                                
171 p eta pomen erabiliko ditugu hemendik aurrera, hurrenez hurren, Fallerrek darabiltzan q eta pri 

erreferentzia egiteko. 
172 If a speaker s performs ASSERT ["], s takes on the commitment to produce evidence or arguments for 

the truth of ", if required. (Krifka 2004: 3) 
173 The speaker is not committed to the reported proposition, but to the existence of a report of the 

embedded proposition. (Schenner 2008a: 555) 
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izateari, cuzco kitxuako ‘-si’ enklitikoa aztergai duela; eta gaineratzen du hortik sortzen 

dela bigarren mailako konpromisoa, froga hori sortzearena. Lehenengo mailako 

konpromisoa zintzotasun motatzat du: adierazitako froga mota hori ez duen hiztuna ez 

da zintzoa.174 

 

Bidenabar, esan dezagun gauza bera gertatzen dela ‘esan’ekin ere; hiztunak p 

proposizioa beste batek esan izanaren konpromisoa du, eta ez prena. Hau da, esaterako, 

honako esaldi hau egiazkoa izateko, 

 

(92) “Euria ari duela esan dute” 

 

beste batek esan behar izan du euria ari duela, baina ez du euririk aritu beharrik. 

                                                
174 Badirudi antzeko hiztunaren konpromisoa proposatzen dutela Davis eta bestek (2007: 3) ere: 

S[ev] esaldia egiteak hiztuna bultzatzen du egoera bat izateko konpromisoa hartzera, non 

[S]rentzako ev-motako ebidentzia jasotzen duen.  

(Uttering S[ev] commits the speaker to the existence of a situation in which he receives ev-type 

evidence for [S].) 

Non S[ev] morfema ebidentziala duen adierazpen-perpausa den eta [S]k osagai sintaktikoak aplikatzen 

dizkien euren esanahiei. 
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4.4. Laburpena 

 

Kapitulu honen eta aurrekoaren helburu nagusia izan da argitzea zer den Somen 

‘omen’dun perpausaren uomen esaldiak adierazten duen pomen proposizioa: S ‘omen’ik 

gabeko perpausaren u esaldiak adierazten duen bera (alegia, p) edo beste bat. Alegia, 

hizketa-ekintzen teoriatik begiratuta, ‘omen’dun esaldiei buruz sortzen den galdera 

nagusiari erantzuten saiatu gara: zeri egiten dio ekarpena ‘omen’ek, esaldiaren ilokuzio-

indarrari ala proposizio-edukiari? 3. kapituluan, ilokuzio-indarrari ekarpena egitearen 

bidetik abiatu gara, ‘omen’en tankerako elementu bat hala aztertzeko egindako 

proposamen baten berri emanez. Hain zuzen, Fallerrek (2002) cuzco kitxuako ‘-si’ 

enklitikoa ilokuzio-adierazle gisa nola aztertzen duen ikusi dugu, eta atzeman dizkiogun 

herrenak azaldu ditugu. Bide hori zalantzazkotzat jo ondoren, tresna batzuei heldu 

diegu, zalantza horiek argitzen lagun ziezaguten, eta ‘omen’ nola aztertu behar den ebaz 

genezan. Horretarako, elementu batek ekarpena zeri egiten dion, proposizio-edukiari ala 

ilokuzio-indarrari, erabakitzeko erabili ohi diren bi test errelebanteenak baliatuko 

ditugula aurreratu dugu: adostasun/desadostasun testa eta eragin eremuaren testa. Beraz, 

baliagarriak dira baztertu edo zalantzan utzi dugun bidea arrazoiz alboratu dugun 

erabakitzeko. 

 

Adostasun/desadostasun testa ekarri dugu kapitulu hartan, ‘omen’en kasuan 

erabiltzean zer gertatzen den ikusteko. Test horren arabera, elementu bat zalantzan jar 

badaiteke nahiz onar/uka badaiteke, proposizio-edukiari ekarpena egiten diolako froga 

da. Test hori gauzatzeko, euskal hiztunei egindako galdeketa bat baliatu dugu, ukaziora 

mugatuta. Eta emaitzek erakutsi dute, oro har, hiztunek joera dutela ‘omen’dun 

esaldiaren edukia ukatzea onartzeko. Test horren emaitzen arabera, beraz, proposizio-

edukiari egiten dio ekarpena ‘omen’ek. 

 

Test bakarrak ezin argi litzateke gauzak, dena den. Hori dela eta, beste test bat 

hartu dugu kapitulu honetan; eragin eremuaren testa. Horren arabera, elementu bat 

operatzaile baten eragin eremuaren baitan badago, proposizio-edukiari ekarpena egiten 

dion seinale. Ikusi dugu baldintzaren aurrekarian txertatzearen proba ezin dugula erabili 

‘omen’en kasuan, ezin baita txertatu ere egin; nekez ikusiko dugu, beraz, haren eragin 
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eremuaren baitan dagoen ala ez. Txerta daiteke, ordea, ukazio sinplearen eta posibilitate 

operatzailearen azpian; dena dela, ezin ager liteke horien eragin eremuaren baitan, 

horiekiko eragin eremu zabala du beti. Beraz, kasu horretan ere ezin lagun diezaguke 

testak erabakirik hartzen, testaren interpretazio ahulean, behintzat. Izan ere, era ahulean 

hartu dugu testa; eta, hala hartuta, esaten du proposizio-edukiari egiten diola ekarpena 

elementu batek operatzaile baten eragin eremuaren baitan baldin badago. Ez du esaten, 

ordea, zer gertatzen den eragin eremuaren baitan ez dauden elementuekin. Hala, ez dago 

egia-baldintzei buruzko intuizioak erabiltzea beste aukerarik. Eta ikusi dugu 

desberdinak direla ‘omen’dun esaldiaren egia-baldintzak eta ‘omen’ik gabeak 

lituzkeenak, operatzaile horien baitan. Beraz, ondorioztatzen da proposizio-edukiari 

egiten diola ekarpena ‘omen’ek. 

 

Ikusi dugu, edozein moduz ere, balio duela testak beste operatzaile batzuen 

kasuan. Hain zuzen, ‘omen’ ukazio sinplearen eragin eremuaren baitan agertu ezin den 

arren, txerta daiteke kanpoko ukazioan, eta harekiko eragin eremu estua du. Txerta 

daiteke predikatu batzuen baitako perpaus osagarrien azpian ere, eta predikatu horien 

baitako eragin eremu estua du ‘omen’ek. Ezar daiteke, beraz, testa bi kasu horietan, eta 

‘omen’ proposizio-edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertzearen alde egiten dute 

emaitzek. Hortaz, ondorio berera bideratu gaituzte test horren emaitzek ere. 

 

Bi test nagusi horien emaitzei jarraiki, beraz, ‘omen’ek esaldiaren proposizio-

edukia aldatzen duela ondorioztatu dugu; alegia, esaldiaren egia-baldintzak. Eta ez dela 

ilokuzio-indarrari ekarpena egingo bailion aztertu behar. Gauza bera erakusten du 

‘omen’dun esaldiaren edukia ukatzean kontraesana sortzeak; berebat, ‘omen’dun 

mendeko esaldiaren egia-baldintzak eta ‘omen’ik gabeak dituenak desberdinak izateak. 

Halaber, ukazio proposizionala izateak. Ikusi dugu, gainera, beste hizkuntza batzuetako 

‘omen’en tankerako elementuak halaxe aztertzea proposatzen dutela aztertzaile batzuek. 

 

Hala, bi kapitulu horien ondorio nagusia da proposizio-eduki desberdina dutela 

‘omen’ik gabeko esaldiak eta esaldi horretan ‘omen’ txertatzean sortzen denak. Ez da 

bereizi behar hiztunak adierazitako proposizioa eta ‘omen’ek horri eransten dion 

ñabardura soilik, bi proposizio desberdin dira: jatorrizko hiztunak adierazitakoa bata 

(hiztunak ‘omen’dun esaldiaren bidez dakarrena), hiztunak adierazitakoa bestea 

(‘omen’dun esaldia). 
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Eta ikusi dugu, ‘omen’ ilokuzio-indarrari ekarpena egiten dion gisan aztertzea 

baztertu dugun bezala, ez dela bideragarria aurresuposizioa sortzen duen gisan aztertzea 

ere, arazoak sortzen direla eta. 

 

Hiztunak, ‘omen’ duen esaldi bat eginez, besteren batek esandakoaren berri 

ematen duela aurreratu dugu 2. kapituluan, eta kapitulu honetan ebatzi ‘omen’dun 

esaldiak adierazten duen proposizioa dela hori, eta ez proposiziozkoa ez den edukia. 

Beraz, zehaztuta geratu da orain artean ‘omen’i buruz esandako horretako (a) 

ezaugarrian (hiztunak adierazten/aditzera ematen duen proposizioa besteren batek esana 

dela ematen du aditzera/adierazten du ‘omen’ek) egin beharreko bereizketa bat; alegia, 

zer adierazten duen hiztunak ‘omen’dun esaldi bat egiten duenean: ‘omen’ik gabeko 

esaldiaren bidez adieraziko lukeen gauza bera edo beste zerbait. 

 

Eduki hori proposizio-edukia dela ebatzita, ‘omen’dun esaldiak adieraz 

ditzakeen edukiak bereizteko moduan izango gara hurrengo kapituluan, proposizio edo 

eduki bakarra adierazten duelako ideia baztertuta, ‘omen’dun perpausen esanahira iritsi 

arte. Orain arteko kapituluetan emandako edukiak oinarri hartuta, eduki aberastuen berri 

emanez hasiko gara. Segidan, eduki erreferentzial esplizituei egingo diegu tartea. Eta, 

horiek zehaztu ondoan, ‘omen’dun esaldiaren eduki minimoa eman ahal izango dugu; 

‘omen’dun perpausaren esanahitik oso gertu dagoena. Eta hori kontuan hartuta, emango 

dugu, abstrakzio handiagoa eginez, ‘omen’dun zeinahi perpausen esaldi guztiek batean 

duten proposizio-eduki minimoa; ‘omen’dun perpausen esanahia. Horiexek izango 

ditugu aztergai, beraz, hurrengo kapituluan, ‘omen’dun esaldiek dituzten edukiak. 

‘Omen’dun esaldi bat egiten denean zer esaten den edo zer adierazten den zehaztea 

izango da zeregina. 

 

Esaldiaren eduki bakarraz aritu gara aurreko kapituluetan; orain artean onartu 

denaz, alegia: esaldiaren edukiaz edo esaldiaren egia-baldintzez nahiz esaldiak 

adierazitako proposizioaz. Baina edukiez arituko gara hemendik aurrera, goian 

aipatutako hiru eduki motak bereizita; atarikoetan aurreratu bezala. 
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5.0. Sarrera 

 

Aurreko kapituluan ondorioztatu dugu esaldiaren proposizio-edukiari egiten 

diola ekarpena ‘omen’ek. Hori jakinda, ‘omen’dun perpausen esanahiaren175 eta esaldien 

edukien ezaugarriak argitzen saiatzea da kapitulu honen helburu nagusia. Horretarako, 

gogoan izan beharko ditugu semantika eta pragmatikako funtsezko kontzeptuak 

ekartzean bereizi ditugun proposizio motak; Korta & Perryri jarraiki (2007). ‘Omen’dun 

esaldien edukiak argitzeko, esaldi horien eduki aberastuak, erreferentzial esplizituak eta 

minimoak bereiziko ditugu, hasteko. Zeregin horretan, lagungarri izango dugu ‘esan’ 

aditzaren jokaerarekin alderatzea; elementu horietako bakoitza duten esaldien edukiak 

alderatuz argituko dugu zer eduki dituzten ‘omen’dun esaldiek. Eta hala iritsiko gara 

‘omen’dun perpausen esanahira; ‘omen’en erabilera guztiek edo ‘omen’dun ezein 

perpausen esaldi guztiek batean duten eduki minimo tipo gisa ulertuta. Bukatzeko, 

‘esan’ hizpide hartu dugunez gero, ‘omen’en eta bien arteko antzekotasunak eta 

desberdintasunak gogoratuko ditugu, eta argudiatuko dugu, antzekotasunak 

antzekotasun, desberdintasun esanguratsuak dituztela, eta bereiz aztertzekoak direla. 

Nahiz eta zeregin bererako baliatu biak, eta proposizio-edukiari ekarpena egiten dioten 

gisan aztertu biak. Azken batean, ‘omen’dun esaldi bat egiten denean, zer esaten den 

edo zer adierazten den zehaztea izango da zeregin nagusia; eta, bide batez, zer ematen 

den aditzera zehaztea. 

                                                
175 Gogoan izan atarikoetan egindako zehaztapena. Partikula izaki, ‘omen’ek ez du berezko esanahirik 

perpausetik kanpo. Termino sinkategorematikoa da; hots, ez du esanahirik bere horretan, beste hitz 

batzuei lotu gabe. Hori dela eta, ‘omen’en esanahia ez baina ‘omen’dun perpausen esanahia aztertu 

beharko dugu; eta, era berean, ‘omen’en edukia ez baina ‘omen’dun esaldien edukia. 
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5.1. ‘Omen’dun esaldien edukiak 

 

2. kapituluaren hasieran ekarri dugun adibidea hartuko dugu, hasteko. 

 

5.1.1. Jatorrizko hiztuna artikulatzea 

 

Gogora dezagun Aroia eta Nagore mendi buelta bat egitekoak zirela, igandean, 

Txindoki aldean, eguraldi ona bazen. Aroiak larunbatero entzuten du Pello Zabalaren 

eguraldi iragarpena. Berak dakiela, behintzat, gehienetan asmatzen du zer eguraldi 

egingo duen. Nagore jakitun da Pello Zabalaren iragarpenen entzule fina dela Aroia, eta 

sinesgarri irizten diela oso. Gaur, azaroak 14, larunbata, honako hau entzun dio Aroiak 

Zabalari: 

 

(1) “Eguraldi espeziala izango da bihar” 

 

Arratsaldean telefonoz hitz egin dute bi lagunek, eta honako hau esan du Aroiak: 

 

(2) “Eguraldi ederra egingo omen du bihar” 

 

Han galdetu dugu zer adierazi duen Aroiak esaldi hori eginda. Kapitulu hartan bertan 

ondorioztatu dugu honako honen moduko edukia, behinik behin, ez duela adierazi: 

 

(3) ESAN DUTE EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 15EAN, BAINA 

EZ NAGO ZIUR 

 

Alegia, ez du ziurgabetasunik adierazi. 3. eta 4. kapituluen ondoren, esateko moduan 

gara ez duela honako honen gisako edukia ere adierazi: 

 

(4) EGURALDI EDERRA EGINGO DU AZAROAREN 15EAN 
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Hau da, ez du ‘omen’ik gabeko esaldiak adieraziko lukeen proposizio bera adierazi; 

ondorioztatu baitugu beste proposizio-eduki bat duela ‘omen’dun esaldiak, ‘omen’ik 

gabekotik desberdina. 

 

 Zer adierazi du, orduan, Aroiak? Gaude honako eduki honen tankerakoa adierazi 

duela, 

 

(5) PELLO ZABALAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN GIPUZKOA BARNEALDEAN 

 

eta halaxe ulertu duela Nagorek, intuitiboki, Aroiaren (2) esaldia entzunda; esaldi 

horren testuingurua kontuan hartuta. (3)koaren moduko edukia, edo (4)koaren gisakoa, 

adierazi balu Aroiak, horixe ulertuko zukeen Nagorek. (5) ulertu du, ordea; jakitun baita 

Pello Zabalaren iragarpenen jarraitzaile fina dela Aroia. 

 

 Eta zer eratako edukia da (5)? Hasteko, ezin izan liteke Aroiak egindako (2) 

esaldiaren eduki minimoa edo erreflexiboa; hala balitz, (2) esaldiaren gisako guztiek 

bailukete halako edukia. Haatik, ez da hala; bai bailiteke beste testuinguru batean Pello 

Zabalak ez beste norbaitek egin izana (1) esaldia. Demagun, esaterako, Joxe Landa 

eguraldi-gizonak egin duela esaldi hori; eta Aroiak (2) esaldia egin duela, horren berri 

emanez. Testuinguru bera kontuan hartuta, honako beste eduki honen modukoa luke 

esaldiak: 

 

(6) JOXE LANDAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN GIPUZKOA BARNEALDEAN 

 

  (2) esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua ote da, bada, (5) proposizioa? 

 

Gogora dezagun perpausaren esanahi konbentzionaletik abiatu, eta erabilitako 

adierazpen erreferentzialen erreferentziak finkatuta eta anbiguotasunak ebatzita 

mugatzen den proposizioa dela erreferentzial esplizitua. Ikusi dugu (0.1.3. azpiatalean) 

bi gauza egin behar direla, perpaus baten esaldia eginez, hiztunak esandakoa 

mugatzeko, Griceren (1967a) ildoari jarraiki: (i) anbiguotasunik balego, ebatzi; eta (ii) 

testuinguruaren mendeko adierazpenen erreferentziak finkatu. Har dezagun (2) esaldia. 
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 (i) Batetik, ez dago anbiguotasunik ebatzi beharrik esaldi horretan. 

 

 (ii) Bestetik, erreferentziak finkatzeari dagokionez, ‘omen’ek ez du 

testuinguruaz baliatuz finkatu beharreko argumenturik; ez da adierazpen indexikoa. 

‘Omen’dun perpausean ez dago artikulatuta jatorrizko hiztunari dagokion argumenturik, 

ez du eskatzen halakorik; hala, ‘omen’dun (2) esaldian ez dago hiztun horri 

erreferentzia egiten dion elementurik. Eman dezagun (2) esaldian erabiltzen den 

perpausaren egitura sintaktikoa, gauzak hobeto ikuste aldera: 

 

  [InfS[DSpro] [ASeguraldi ederra egingo omen du bihar]]176 

 

Ez dago ezer perpausean jatorrizko hiztunaren lekua betetzen duenik. Hortaz, 

‘omen’dun perpausaren esaldiak leuzkakeen adierazpen erreferentzialei legozkiekeen 

erreferentziak lirateke esandakoa mugatzeko finkatu beharreko erreferentzia bakarrak. 

(2) esaldiaren kasuan, ‘bihar’ aditzondoaren erreferentzia, baina ez ‘pro’rena; 

normalean finkatzea eskatzen duen arren, halako kasuetan ez dago finkatu beharrik. 

 

Har dezagun ‘esan’ aditza duen perpaus bat, iturria artikulatzeari buruz 

esandakoa garbiago ikuste aldera. Demagun honako perpaus hau dugula, ‘omen’duna 

izan beharrean: 

 

(7) Bihar eguraldi ederra egingo duela esan du 

 

‘pro’ izenordain isil bat dugu perpausean sintaktikoki, artikulatuta: hirugarren pertsona 

singularreko izenordaina, kasu horretan, kasu ergatiboari dagokiona; ‘hark’ izenordain 

mugatua edo ‘baten batek’ izenordain mugatugabea. Honako hau litzateke (7) 

perpausari dagokion egitura sintaktikoa: 

 

 [InfS[DSpro] [AS[KonpS [DSpro] bihar eguraldi ederra egingo duela] [Infesan du]]] 
                                                
176 Egitura sintaktiko sinplea da, baina nahikoa lanaren helburuetarako. Kasu horretan, ‘pro’ txikia 

eguraldi aditzeko subjektuari dagokio, ‘sasiargumentua’ da (Chomsky 1981). Eskerrak eman nahi dizkiot 

Xabier Artiagoitiari, egituraren gaineko argibideak emateagatik. Esan gabe doa nireak direla daudekeen 

akatsak. 
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‘-(e)la esan du’ duen perpausak artikulatu egiten du jatorrizko hiztunaren argumentua, 

eta finkatu egin beharra dago horren erreferentzia, (7) perpausaren esaldi baten eduki 

erreferentzial esplizitua177 mugatuko badugu. 

 

 Desberdintasun esanguratsua dute, hortaz, ‘esan’ aditzak eta ‘omen’ partikulak, 

jatorrizko hiztunari dagokionez: batak izenordain isil bat du perpausean artikulatuta, 

jatorrizko hiztunari dagokiona, eta mugatu egin beharra dago horren erreferentzia, eduki 

erreferentzial esplizitua mugatuko badugu; besteak, berriz, ez du halako argumenturik 

artikulatzen. Zentzu horretan, ‘omen’ askoz orokorragoa, mugatugabeagoa da ‘esan’en 

aldean. ‘Esan’en kasuan, pertsonak adina izen-sintagmen aukera izan dezakegu 

perpausean; esan nahi baita, jatorrizko hiztuna zein den, halako adizkia dugu (‘esan du’, 

‘esan duzu’, ‘esan dute’…), pertsona horri dagokiona. 

 

‘Omen’ekin, ordea, ez da zehazten zer pertsona den;178 guztiak biltzen ditu, salbu 

lehenengo pertsona singularra eta plurala.179 Hiztunak ezin erabil dezake ‘omen’ berak 

                                                
177 Gogoan izan ‘eduki erreferentzial esplizitua’ esango diogula ‘adierazitako proposizioa’ esan ohi 

zaionari. 
178 Jacobsenek (1986: 7) aipamenezko inpertsonaltzat du ‘omen’. Ikus, orobat, 7.3.1. azpiatala. 
179 ‘Gu’ren erreferentziaren parte izan liteke hiztuna bera, betiere ‘gu’ren izenean hitz egin duena bera 

izan ez bada. Esaterako, lagunak non afaldu erabaki ezinik gabiltza. Halako batean, beste lagun batek 

deitu dit, eta bere etxera joateko proposatu. Lagunei galdetu diet, eta honakoa erantzun du batek, euren 

artean hitz egin ondoren: 

 

(i) “Joango gara” 

 

Telefonoz deitu didan lagunak honako hau galdetuta, 

 

(ii) “Etorriko al zarete?” 

 

erantzun al diezaioket honako beste hau? 

 

(iii) “Joango omen gara” 

 

Baiezkoan gaude. Ez, ordea, (i) nik esan izan banu. Orduan, honakoa erantzun beharko niokeen telefonoz 

bestaldeko lagunari: 
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esandako zerbaiten berri emateko; ‘omen’ badarabil, beti ulertzen da bera ez den 

besteren batek esandakoaren berri ematen ari dela. Esan nahi baita, ‘omen’ek ez du 

tokirik uzten jatorrizko hiztuna eta ‘omen’dun esaldiaren hiztuna bat bera izateko. 

Esaterako, atarikoetan ekarritako adibide bat gogoan, Maialen Lujanbiok ezin egin 

dezake honako esaldi hau 

 

(8) “Ni bertsolaria omen naiz”, 

 

jatorrizko hiztuna bera izanda. Maialenek (8) esango balu, interpretazioa beti litzateke 

berak ez besteren batek esana dela bera bertsolaria dela. 

 

Aitzitik, esan dezake honako beste hau, lasai ederrean: 

 

(9) “Bertsolaria naizela esan dut” 

 

Horrek erakusten du harreman berezia duela ‘omen’ek lehenengo 

pertsonarekin.180 Hiztunak erabil dezake ‘omen’ bere buruari buruz hitz egiteko, baina 

beti interpretatuko da beste bat dela jatorrizko hiztuna, halakoetan. Batzuetan, beste 

norbaitek hiztunari buruz esana izango da ((8)n bezala); eta, beste batzuetan, beste 

norbaitek kontatutakoa ekarrita, bera kontziente ez zen egoera baten berri emango du 

hiztunak. Esaterako, txikia zelako, ondorengo (10) adibidean bezala (ikus, baita ere, 

(71) adibidea, 243. or.): 

 

(10) “Baño zea... meiku xarrai abixau ementzuen da... partoa an sentittu zun 

garaiñ... ta ue etortzeako jaio emen netuan ni!” (Ahozkoa) 

 

Edo kolpe baten ondorioz ez zelako bere buruaren jabe (ikus (32) adibidea, 225. or.). 

 

                                                                                                                                          
 

(iv) “Joango gara” 
180 Badirudi beste hizkuntza batzuetan ere baduela zeresana ebidentziala lehenengo pertsonarekin 

agertzeak (ikus Aikhenvald 2004a: 219-233). 
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Horiek horrela, hariari helduko diogu berriro; (5) zer eratako edukia den 

aztertzeari, alegia. Esan dugu ez dela (2) esaldiaren eduki minimoa, eta erreferentzial 

esplizitua ote den aztertzen ari ginen. 

 

 (5) proposizioan mugatuta dugu denborari dagokion erreferentzia: azaroaren 

15a. Alde horretatik, ez dugu arazorik eduki erreferentzial esplizitua dela esateko; (2) 

esaldian erabiltzen den perpausak denborari dagokion elementu bat artikulatuta izateak 

(‘bihar’), haren erreferentzia mugatzea eskatzen baitu eduki erreferentzial esplizitua 

mugatuko badugu. Halaz ere, beste bi elementu ditugu proposizio horretan, perpausean 

lekurik ez dutenak; hots, artikulatugabeak direnak. Batetik, tokiari181 dagokion 

‘Gipuzkoa barnealdean’; bestetik, jatorrizko hiztunari dagokion ‘Pello Zabala’. 

Artikulatugabeak izaki, ez dago horien erreferentzia mugatu beharrik (2) esaldiaren 

eduki erreferentzial esplizitua mugatzeko. Horrek adierazten du eduki horretatik 

harantzago doan edukia izan beharra daukala (5)ekoak. Eduki ‘aberastua’ esan diogu 

era horretako edukiari (ikus, besteak beste, Sperber eta Wilson (1986/95) edo Carston 

(2002)), eta era honetan deskribatu dugu: artikulatu gabeko osagaiak izan, eta horiek 

zehaztuta dituen edukia, normalean, hiztunaren asmoaren arabera. (2) esaldiaren kasuan, 

nahiz eta ez dagoen lekuari dagokion hitzik edo adierazpenik, badugu lekuari dagokion 

elementu bat (5) edukian. Berebat, jatorrizko hiztuna nor den mugatu beharrik ez 

dagoen arren, (2) esaldiaren testuingurutik erraz ondoriozta daiteke Pello Zabala dela 

jatorrizko hiztuna, edukia aberastuz. Hortaz, mugatuta dago nork esana den eguraldi ona 

egingo duela hurrengo egunean; Nagorek Aroiaren asmoak igarrita daki nork esana den. 

Eta aberastutako (5) proposizioa ulertuta, testuinguru horretan, honako beste hau inferi 

dezake Aroiaren elkarrizketa inplikatura partikularizatu gisa: 

 

(11) AZAROAREN 15EAN MENDIRA JOANGO GARA AROIA ETA BIOK182 

                                                
181 Kontestualisten ikuspegiari jarraitu diogu (ikus, besteak beste, Perry 1998 eta Recanati 2004). 

Indexikalisten arabera, berriz, artikulatutako osagaia litzateke lekuari erreferentzia egiten diona (ikus 

Stanley 2002, beste batzuen artean). 
182 2.1. atalean aipatu bezala, baliteke alderantzizkoa gertatzea ere. Hau da, Nagore jakitun izatea Aroiak 

larunbatero entzuten diola eguraldi iragarpena Pello Zabalari, eta ez dela gehiegi fidatzen harekin; behin 

baino gehiagotan utzi behar izan dituztelako planak bertan behera azken unean, hark egindako 

iragarpenari kasu egin ondoren. Hori dela eta, aurreko eduki aberastu bera, (5), ulertuko zuen, agian, eta 

(v) ondorioztatu hortik, elkarrizketa inplikatura partikularizatu gisa: 



218 ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa  

 

 

Kasu horretan, badu zeresana Nagorek jakiteak nori entzun dion Aroiak eguraldi ona 

egingo duela. Horren arabera ondorioztatu baitu Nagorek igandean mendira joango 

direla.183 Errelebantea da jatorrizko hiztuna zein den mugatzea adibide horretan.184 

 

Eman dezagun, orain, ‘esan’ duen (7) perpausaren esaldi bat egin duela Aroiak, 

(2) ‘omen’dun esaldiaren testuinguru berean: 

 

(12) “Bihar eguraldi ederra egingo duela esan du” 

 

Zer adierazi du Aroiak esaldi horren bidez? Eta zer ulertu Nagorek? Gaude (2) 

esaldiaren eduki aberastuaren oso antzekoa adierazi eta ulertu dutela; honako honen 

modukoa, alegia: 

 

(13) PELLO ZABALAK ESAN DU EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN GIPUZKOA BARNEALDEAN 

 

Eduki aberastutzat hartu dugu ‘omen’en kasuan. Zer eratako edukia da ‘esan’i 

dagokionez? Ikusi berri dugu, ‘esan’en kasuan, artikulatuta dagoela jatorrizko hiztunari 

dagokion argumentua, eta mugatu egin beharra dagoela eduki erreferentzial esplizitua 

mugatzeko. Halaxe dago (13)n, mugatuta, haren erreferentzia; Pello Zabala da iturria. 

Beraz, printzipioz, ez dugu arrazoirik ondorioztatzeko ez dela halako edukia. 

 

Baina elementu horrez gain, baditugu beste bi ere mugatuta, ‘omen’en kasuan 

genituen bezala: denborari dagokiona bata, lekuari dagokiona bestea. Denborari 

dagokion osagaia ere artikulatuta dago (7) perpausean, ‘bihar’ aditzondoaren bidez; hori 

                                                                                                                                          
 

(v) AZAROAREN 15EAN GOIZEAN ERABAKIKO DUGU ZER EGIN 
183 Edo igandean bertan erabakiko dutela zer egin, bigarren aukera kontuan hartuz gero; aurreko oin 

oharrean bildu duguna, alegia. 
184 Esan gabe doa jatorrizko hiztuna zein den jakiteak nahiz hiztuna zein den jakiteak eragina izan 

dezakeela esaldia era batean edo bestean ulertzean. Hartzailearen ikuspegitik, gerta liteke justu kontrakoa 

ulertzea ere, jatorrizko hiztuna edo hiztuna ezagutzen den edo ez den, ikusi berri dugun bezala. Baina 

esaldi ororen ezaugarria izaki, horretan utziko dugu oraingoz. 
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dela eta, mugatu egin beharra dago eduki erreferentzial esplizitua emateko. Hortaz, 

oraindik esateko moduan gara eduki erreferentzial esplizitua dela (13). Haatik, (7) 

perpausean, ez dugu artikulatuta lekuari dagokion argumenturik; ez da, beraz, 

‘Gipuzkoa barnealdean’ elementuarentzat lekurik perpausean. Horrek erakusten du 

eduki erreferentzial esplizituaz haragoko edukia dugula (13)koa ere: eduki aberastua 

litzateke. Ondorio bera atera dugu ‘omen’i dagokionez. Aldea dute, alabaina, 

‘omen’dun (2) esaldiak eta (12) ‘esan’dunak aberasteari gagozkiola: (2)ren kasuan, 

jatorrizko hiztunari eta lekuari dagozkien erreferentziak emanez aberastu da edukia; 

(12)ren kasuan, berriz, lekuaren erreferentzia mugatuz soilik. 

 

 (5) eta (13) eduki aberastuak direla ondorioztatuta, erraz eman ditzakegu (2) eta 

(12) esaldien eduki erreferentzial esplizituak. Honako honen modukoa litzateke (2)rena: 

 

(14) AROIA EZ DEN BESTEREN BATEK185 ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO 

DUELA AZAROAREN 15EAN186 

 

Batetik, (2) esaldian erabiltzen den perpausean denborari dagokion osagaia artikulatuta 

baitago, mugatuta dago haren erreferentzia; testuinguruari esker dakigu zer egunez ari 

den Aroia. Ez, ordea, lekuari dagokiona, artikulatugabea baita perpaus horretan. Orobat 

jatorrizko hiztunaren argumentua. Ez dago horren erreferentzia mugatu beharrik. 

 

                                                
185 Ikusi dugu ‘omen’en kasuan ez dagoela jatorrizko hiztunari dagokion argumenturik artikulatuta 

perpausean, eta ez dagoela haren erreferentzia mugatu beharrik eduki erreferentzial esplizitua mugatzeko. 

Aitzitik, badakigu, behinik behin, bera ez den beste norbaiten berri emateko darabilela hiztunak ‘omen’; 

murriztapen hori du, ezin erabil dezake berak esandakoak ekartzeko. Horregatik jarri dugu ‘Aroia ez den 

besteren batek’ hori (2) esaldiari dagokion eduki erreferentzial esplizituan (ikus, baita ere, (16) eduki 

minimoa), jatorrizko hiztuna artikulatugabea izanagatik, pista hori badugulako behintzat; badakigu ez 

dela hiztuna, behinik behin (Aroia, kasu honetan). Gainerakoan, ordea, mugatugabea da, ez dakigu zer 

pertsona den zehazki. 
186 Eduki erreferentzial esplizituan (eta baita minimoan ere), aipamena egin beharko genioke lekuari 

dagokion osagai artikulatugabeari, Korta & Perryri (2007) jarraiki, eguraldi ona beti nonbait egiten duela 

eta. ‘X ESALDIAREN EGILEAK BURUAN DAUKAN TOKIAN’ gisako zerbait jarriko genuke; mugatu gabe luke 

erreferentzia, osagai artikulatugabea izaki. Baina ez gara halako xehetasunetan sartuko lan honetan, 

sinpletzera jo dugu. 
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 Ez da hala gertatzen ‘esan’ekin. Hori dela eta, beste eduki erreferentzial esplizitu 

bat izango dugu (12)ren kasuan; tankera honetakoa: 

 

(15) PELLO ZABALAK ESAN DU EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN  

 

‘Esan’en kasuan, izenordain isilaren erreferentzia mugatu beharra dago gisa horretako 

edukia mugatzeko. Eta badakigu Pello Zabala dela mugatzeko dagoen izenordainaren 

erreferentzia. Gainerakoan, ez du alderik ‘omen’dun esaldiaren eduki erreferentzial 

esplizituarekin: denborari dagokion osagaia artikulatua izaki, mugatuta dago; lekuari 

dagokiona, berriz, ez, ez baitago artikulatuta. 

 

 Eta eduki mota horretatik abstrakzio handiagoa eginez, zein dira bi esaldien 

eduki minimoak edo erreflexiboak? Alegia, esaldiko hitzen esanahiak eta horien 

konbinazioak ezagutzearen poderioz dakiguna, hizkuntzaren ezagutzan bakarrik 

oinarrituta zehazten dena? Honako honen gisakoa genuke (2) ‘omen’dun esaldiarena: 

 

(16) (2)REN HIZTUNA EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA EGURALDI EDERRA 

EGINGO DUELA (2) ESALDIA EGIN DEN HURRENGO EGUNEAN 

 

Honako era honetakoa, berriz, (12) esaldiarena: 

 

(17)  ‘pro’K ORDEZKATZEN DUEN PERTSONAK ESAN DU EGURALDI EDERRA 

EGINGO DUELA (12) ESALDIA EGIN DEN HURRENGO EGUNEAN 

 

Desberdina da, beraz, (2) esaldian erabiltzen den ‘omen’dun perpausaren esaldi guztiek 

batean luketen edukia eta ‘esan’ duen (7) perpausaren esaldi guztiek luketena. 

 

Beraz, hainbat eduki izan ditzake Aroiaren (2) esaldiak, nahiz (12) esaldiak. 

Besteren batek esandakoaren berri ematen ari dela adierazten du hiztunak ‘omen’en 

bidez. Eta ikusi dugu ez dagoela mugatu beharrik nor den ‘beste hori’, hiztunak 

egindako esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua mugatzeko, ‘omen’dun perpausak ez 

baitauka artikulatuta iturriari dagokion argumenturik. Ez da gauza bera gertatzen ‘esan’ 

aditzarekin. Hori dela eta, desberdinak dira ‘omen’dun (2) esaldiaren eduki minimoa eta 
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erreferentzial esplizitua eta esaldi horretan ‘omen’en lekuan ‘esan du’ jarrita sortzen den 

esaldiarenak. Haatik, antzekoak dira bi esaldien eduki aberastuak, nahiz eta elementu 

desberdinak aberastu: ‘omen’en kasuan, lekuari eta jatorrizko hiztunari dagozkien 

erreferentziak mugatuta izan da aberastea; ‘esan’en kasuan, berriz, lekuari dagokiona 

mugatuta bakarrik. 

 

Zabalaren adibidea oinarri hartuta, jatorrizko hiztuna artikulatzea aztertu ondoan, 

jatorrizko hiztuna mugatzean jarriko dugu arreta ondoko azpiatalean, ‘omen’dun 

esaldietara mugatuta; eta jatorrizko hiztun motak bereiziko ditugu. 

 

5.1.2. Jatorrizko hiztuna mugatzea 

 

 Aurreko azpiatalean ikusi dugu aberastearen bidez mugatzen dela nork egindako 

esaldiaren berri ematen ari den hiztuna ‘omen’dun esaldiaren bidez. Hango (2) 

esaldiaren kasuan, Pello Zabala zen jatorrizko hiztuna, testuinguruaren bidez mugatu 

dugu. Hain zuzen, jatorrizko hiztun ‘jakina’ edo ‘partikularra’ esango diogu izen propio, 

indexiko, erakusle nahiz erreferentzialki erabilitako deskripzio definitu singular baten 

bidez emango genukeenari, aberastutakoa esplizitu egin nahi izanez gero. 

 

Jatorrizko hiztuna mugatuta dugu, berebat, honako beste adibide honetan: 

 

(18) “«Ez daukat obsesioa hirugarren adinekoekin, baina atsegin dut edadeko 

emakumeen jarrerak aztertzea» dio Kobeagak. Ez omen dago horretan 

errukigabetasunik; «80 urteko emakume bat supermerkatu bateko ilaran 

aurrekoen txanda nola hartzen saiatzen den ikustea atsegin dut, besterik 

gabe».” (Berria, 2006-01-25: 39) 

 

Kobeaga litzateke jatorrizko hiztuna; izen propio baten bidez emana da, oraingoan ere. 

‘Omen’dun esaldiaren testuinguruan dago aipatuta, esplizituki, kotestuan emana da.187 

Mugatuta dago, beraz; eta honako honen modukoa litzateke hiztunak egindako esaldi 

                                                
187 Schennerrek (2008a: 3) dio anaforikoki inferitua (anaphorically inferred) dela halakoetan jatorrizko 

egilea. 
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horren edukia: 

 

(19) KOBEAGAK ESANA DA EZ DAGOELA ERRUKIGABETASUNIK EDADEKO 

EMAKUMEEN JARRERAK AZTERTZEAN 

 

Esan dugu eduki aberastua litzatekeela, ‘omen’dun esaldien kasuan, iturria mugatuta 

duen proposizioa; esaldi horren eduki erreferentzial esplizitua aberastuz sortzen dena. 

Honako itxura luke eduki erreferentzial esplizituak: 

 

(20) XABIER MARTIN188 EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA EZ DAGOELA 

ERRUKIGABETASUNIK EDADEKO EMAKUMEEN JARRERAK AZTERTZEAN 

 

Eduki erreferentzial esplizitu horretan, ez dago mugatuta zein den jatorrizko hiztuna. 

Aukerakoa da hori aberastea. Eta, hain zuzen, (19)koa dugu aberastua, jatorrizko hiztun 

jakina emanda; Kobeaga izen propioa. 

 

 Haatik, aberastea izan liteke beste era batekoa ere. Har dezagun honako adibide 

hau, esate baterako: 

 

(21) “Aktoreen esanetan, zailagoa da publiko euskaldunari hitza ateratzea, baina 

behin hasita ez omen dute arazorik izaten.” (Berria, 2006-02-01: 41) 

 

Kotestuan zehaztuta dago, kasu horretan, nor den jatorrizko hiztuna, izen-sintagma 

plural bat dugu: aktoreak. Ikusi dugu, ‘omen’i dagokionez, ez dagoela mugatu beharrik 

hiztun hori, iturria artikulatugabea izaki. Hala, honako honen modukoa litzateke (21)eko 

‘omen’dun esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua: 

 

(22) XABIER MARTIN EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA AKTOREEK EZ DUTELA 

ARAZORIK IZATEN BEHIN HASITA 

 

                                                
188 Artikuluaren egilea da. 
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Kasu horretan, ordea, aberats dezakegu eduki hori, jatorrizko hiztunari dagokion 

erreferentzia mugatuta. Oraingo honetan, ez da hiztun jakin bat, baizik eta multzo bat: 

aktoreak. Hala, gisa honetako eduki aberastua du hiztunak egindako (21)eko esaldiak: 

 

(23) AKTOREEK ESANA DA EZ DUTELA ARAZORIK IZATEN BEHIN HASITA 

 

Hala esango diogu, ‘multzoa’, propietate, atributiboki erabilitako deskripzio definitu, 

deskripzio indefinitu, termino plural eta izen-sintagma kuantifikatzaileen bidez, oro har, 

emango genukeen jatorrizko hiztunari, aberastutakoa esplizituki eman nahi izanez gero. 

 

Har dezagun beste adibide bat: 

 

(24) “HAROLD BRODKEY. Belaunaldi baten, are garai oso baten 

erreferentzia literarioa izan behar zuen AEBetan. Faulkner osteko 

idazlerik garrantzitsuena izango omen zen. Hala zioten behintzat.” 

(Benito 2006: 39) 

 

Kasu horretan, ez dugu hizkuntz testuinguruan edo kotestuan zehaztuta nor den 

jatorrizko hiztuna, baina testuinguru zabalagoaren bidez uler liteke, nolabait, literatur 

kritikariak direla iturria. Honako eduki aberastu honen gisakoa genuke: 

 

(25) LITERATUR KRITIKARIEK ESANA DA FAULKNER OSTEKO IDAZLERIK 

GARRANTZITSUENA IZANGO ZELA BRODKEY 

 

Jatorrizko hiztun multzoa dugu kasu horretan ere, honako honen gisako eduki 

erreferentzial esplizitua aberastearen ondorioz mugatua: 

 

(26) JON BENITO EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA FAULKNER OSTEKO 

IDAZLERIK GARRANTZITSUENA IZANGO ZELA BRODKEY 

 

Gauza bera gertatzen da esaera zaharren kasuan. Har dezagun adibide bat: 

 

(27) “Ikusi nahi ez duena baino itsuagorik ez omen dago.” (Berria, 2006-03-02: 

32) 
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Ez dirudi jatorrizko hiztun jakinik dugunik, batek daki zenbat hiztunengandik pasatua 

den, zenbat ahotatik igaro den. Haatik, pentsa liteke badela ‘herri-jakintza’ gisa-edo 

izenda daitekeen jatorrizko hiztuna; eta, hala, honako eduki aberastu honen modukoa 

uler liteke, jatorrizko hiztuna mugatuz: 

 

(28) HERRI-JAKINTZAK ESANA DA EZ DAGOELA IKUSI NAHI EZ DUENA BAINO 

ITSUAGORIK 

 

Honako eduki erreferentzialaren gisakoa aberastuz sortua: 

 

(29) ANDONI URBISTONDO189 EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA EZ DAGOELA 

IKUSI NAHI EZ DUENA BAINO ITSUAGORIK 

 

Jatorrizko hiztun jakina ez, baizik eta multzoa daukagu kasu horretan ere. 

 

 Dena den, bada hirugarren aukera bat ere, jatorrizko hiztuna partikularra edo 

multzoa izateaz gain: mugatugabea izatea, alegia; aberasterik izan ez delako. Batzuetan, 

ez dago iturria mugatzerik; ez partikularra da ez multzo gisakoa. Eman dezagun honako 

esaldi hau egin duela hiztunak: 

 

(30) “Errugabetu egin omen dituzte Egunkaria auziko auziperatuak” 

 

Hiztunari esaldi hori entzunda, ez datorkigu burura intuitiboki jatorrizko hiztun 

zehatzik, edozein izan liteke iturria, berriak izan zuen oihartzuna ezagututa; dela 

Berriaren agerkari digitala, lankideren bat, bizilagun bat, kaleko ezezagun bat… Ezin 

aberats dezakegu esaldi horren edukia jatorrizko hiztuna mugatuta. Hala, honako eduki 

hau ulertuko genuke (30) esaldia entzunda: 

 

(31) (30)EN HIZTUNA EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA ERRUGABETU EGIN 

DITUZTELA EGUNKARIA AUZIKO AUZIPERATUAK (30) ESALDIAREN DENBORA 

BAINO LEHEN 

                                                
189 Artikuluaren egilea da. 



5. ‘OMEN’DUN PERPAUSEN ESANAHIA ETA ESALDIEN EDUKIAK  225     

 

 

Mugatu gabe du jatorrizko hiztunari dagokion erreferentzia, baita denborari dagokiona 

ere. Eduki minimoa litzateke, beraz. 

 

 Hortaz, hiru jatorrizko hiztun mota izan ditzakegu ‘omen’i dagokionez: jakina 

edo partikularra, multzoa eta mugatugabea. Jakina eta multzoa aberastearen ondorioz 

mugatzen dira; mugatugabea denean, berriz, ez da aberasterik izan. 

 

5.1.3. Jatorrizko hiztun bat baino gehiago 

  

 Orain arte ekarritako ‘omen’dun esaldietan, hiztuna ez den beste norbaitek 

zerbait esan du, eta hari entzundakoaren berri dakar hiztunak ‘omen’en bidez. Hau da, 

bigarren eskukoa da hiztunak dakarren informazioa. Eta ikusi berri dugu ‘beste norbait’ 

hori izan litekeela hasi pertsona erabat jakina izatetik gutxi gorabeherako baterainokoa; 

alegia, hainbat eratakoa izan liteke aberastea. Baliteke, halaber, mugatugabea izatea; 

hots, aberasterik ez izatea. Oraingo honetan ikusiko dugu, ‘omen’ darabilgunean, 

balitekeela jatorrizko hiztun bat baino gehiago izatea. Adibide bat hartuko dugu, gauzak 

argitze aldera: 

 

(32) “Xabier Gorrizek (Altsasu, 1984) atzo zortzi jaso zuen pilotakada buruan. 

(…) Altsasuko gaztea ez da gogoratzen, baina pilotakadak hots galanta 

egin omen zuen. «Kideek hotsa nola ez dudan gogoratzen esaten didate, 

beldurgarria izan omen zen. Nik, baina, nire garrasiaren, minaren, 

zalapartaren eta zorabioaren artean ez dut ezer gogoan. Anbulantzia goiz 

etorri zela baino ez».” (Berria, 2008-01-23: 33) 

 

Etsenplu horretan, aberaste prozesuaren bidez mugatzen da Xabier Gorriz pilotaria dela 

jatorrizko hiztuna (partikularra), kotestuan zehaztuta dago. Hau da, Xabier Gorriz 

pilotariak kontatutakoa dakar kazetariak, letra lodiz markatutako esaldi horren bidez. 

Honako honen gisako eduki aberastua genuke: 

 

(33) XABIER GORRIZEK ESANA DA HOTS GALANTA EGIN ZUELA PILOTAKADAK 
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Baina hor bukatzen al da aberaste prozesua? Ezezkoan gaude. Argigarriak dira 

komatxo artean datozen hitzak, Xabier Gorrizek berak esanak (“Kideek hotsa nola ez 

dudan gogoratzen esaten didate, beldurgarria izan omen zen”); ‘omen’ darabil berak ere. 

Hortik ondorioztatzen da badela beste jatorrizko hiztun bat ere letra lodiz markatutako 

‘omen’dun esaldian; hots, kideak. Kasu horretan, multzoa da jatorrizko hiztuna. Horrek 

argitzen du pilotariari berari ere beste norbaitek esan diola pilotakadak hots galanta 

atera zuela: bere kideek kontatu diote gertatutakoa, haren hitzek salatzen dutenez; ez du 

gogoan ia konorterik gabeko egoeran bizitakoa, ez baitzen bere buruaren jabe. Esan 

nahi baita, ‘omen’dun esaldia egin du pilotariak berak ere. 

 

Bitarteko bat baino gehiago dago, hortaz, adibide horretan. Bi jatorrizko hiztun 

ditugu mugatuta aberasteari esker; batetik, kideak, eta, bestetik, pilotaria. Kazetariak 

dakar hala kideek esandakoen berri (pilotariaren bitartez), nola pilotariak esandakoen 

berri. Beraz, honako honen gisako eduki aberastua du (32) adibideko ‘omen’dun 

esaldiak, bi aberasteren ondoren: 

 

(34) XABIER GORRIZEK ESANA DA BERE KIDEEK ESANA DELA HOTS GALANTA 

EGIN ZUELA PILOTAKADAK 

 

Esan beharra dago aurreko azpiatalean jatorrizko hiztuna zela-eta egindako 

bereizketa bera dugula bigarren jatorrizko hiztunari dagokionez ere. Hiru aukera ditugu: 

partikularra izatea, multzoa izatea, edo mugatugabea izatea. Hala, hainbat aukera 

sortzen dira hasierako jatorrizko hiztunaren eta bigarrenaren bereizketen harira; 

bederatzi, teorian bederik. Ekarri dugun adibidean, lehenbizikoa multzoa da (kideak); 

bigarrena, berriz, partikularra (Xabier Gorriz). Ikus dezagun beste aukera bat, aurreko 

kapituluan bildutako apaizaren adibidearen bidez. (35) gisa berreskuratuko dugu: 

 

(35)  “Abaltziketan apaiza bazan emen, ni emen alkate eonitzen, da ordun 

Larraitzen batzuk soñue jo omentzuen ortzak zabalduta, nik eztakit ze 

jo zuen enon ikusi jotzen da... nei apaizak beak esantziñ emen 

Abaltziketan, (…) Donjosek esantziaken! (…) Larraitzen zeak balseko 

soñue jotzen asi ementziela ta, ue ametitzen baninbanun kondenauta neola 

esantziakean!” (Ahozkoa) 
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Adibide horretan ere aberastearen bidez mugatzen da nor den jatorrizko hiztuna, 

kotestuan zehaztuta baitugu: Don Jose da, jatorrizko hiztun partikularra. Hala, honako 

proposizio aberastu honen gisakoa luke letra lodiz adierazi dugun esaldiak: 

 

(36) DON JOSEK ESANA DA LARRAITZEN BATZUEK SOINUA JO ZUTELA HORTZAK 

ZABALDUTA 

 

Edozein moduz ere, aberaste horretan, ohar gaitezke badela beste hiztun bat ere. 

Pentsatzekoa da apaiza ez zela festan ibiliko Larraitzen (nahiz eta batek dakien), eta, 

hala, beste norbaitek kontatuko ziola balseko soinua jotzen hasi zirela, eta hark hiztunari 

(garai hartan alkate zenari). Bi bitartekari ditugu, halaber, kasu horretan. Hasierako 

jatorrizko hiztun mugatugabea dugu, batetik; bigarren jatorrizko hiztun mugatua, 

bestetik: Don Jose. Aurreko adibidean, mugatuta zegoen, nolabait, hasierako jatorrizko 

hiztuna (multzoa zen); hemen, aldiz, ez. Testuingurura jo beharra dago gauza horiek 

zehazteko. Honako honen modukoa litzateke (35) adibideko ‘omen’dun esaldiaren 

eduki aberastua: 190 

 

(37) DON JOSEK ESANA DA BERA EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DELA 

LARRAITZEN BATZUEK SOINUA JO ZUTELA HORTZAK ZABALDUTA 

 

Horixe dugu jatorrizko hiztunen konbinazioaren beste aukera bat: hasierako jatorrizko 

hiztuna mugatugabea izatea (alegia, aberasterik ez izatea) eta bigarrena partikularra 

izatea. 

 

 Ekar dezagun beste adibide bat. Aurreko kapitulura bildutako (36) adibidea 

hartuko dugu, eta (38) gisa ekarriko, ‘omen’dun esaldia pixka bat egokituta: 

 

(38) “(…) Korridorean, Joxe Mari topatu nuen, dardarka, negarrez. 

                                                
190 Adibide horixe litzateke, esaterako, atarikoetan aipatutako edukien nahastearen erakusgarri bat. 

Aberastua da, bigarren jatorrizko hiztunari dagokion bezainbatean, haren erreferentzia (Don Jose) 

mugatuta dagoenez gero. Hasierako jatorrizko hiztunari dagokion erreferentzia, ordea, ez dago mugatuta; 

ezta ‘batzuek’ izenordainarena ere. Hala, eduki erreferentzial esplizitua litzateke horiei dagokienez. 

Beraz, zehatzagoak izateko, esan beharko genuke eduki erreferentzial esplizituaren eta aberastuaren 

arteko nahasketa dugula kasu horretan. 
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—Ana eraman ditek. 

—Ana? 

—Poliziak eraman dik; edo auskalo, kaleko jantzian zihoazaan eta. 

(…) Zakurrak zeuden lekuraino iritsi, eta lurrean aurkitu genuen Ana, 

konorterik gabe. Joxe Marik besarkartu egin zuen, negarrez. 

—Ana! Ana! 

Nik pultsua hartu nion, eta hasperen egin nuen, lasaiturik, taupadak sentitu 

nituen eta. (…) 

Hurrengo egunean, Joxe Mari eta biak joan ziren epaitegira, salaketa 

ipintzera, baina salaketa bertan behera geratuko zen, ez baitzegoen nor 

salatu. (…) 

Joxe Mariri galdetu nion ea zer nahi ote zuten Ana bahitu zutenek. Izenak 

eskatu omen zizkioten, ETAko ekintzaile legalak zein ziren; «zakur 

etarra» deitzen omen zioten.” 

 

 Kasu horretan ere, hizkuntz testuinguruan dugu zehaztuta nor den jatorrizko 

hiztuna. Joxe Mariri egin baitio galdera hiztunak, haren erantzuna dakar ‘omen’en 

bidez. Hortik ondorioztatzen da, aberastearen bidez, Joxe Mari dela iturria. Jatorrizko 

hiztun jakina edo partikularra dugu, eta honako honen moduko eduki aberastua: 

 

(39) JOXE MARIK ESANA DA IZENAK ESKATU ZIZKIOTELA, ETAKO EKINTZAILE 

LEGALAK ZEIN ZIREN; “ZAKUR ETARRA” DEITZEN ZIOTELA 

 

Dena den, aberaste prozesu horretan kontura gaitezke Joxe Mari bera ere beste 

norbaitek kontatutakoaren berri ematen ari dela. Eta badakigu nor den ‘beste norbait’ 

hori; kotestuan zehaztuta dago hori ere: Ana, jatorrizko hiztun jakina, orobat. Honako 

honen moduko eduki aberastua genuke, bi jatorrizko hiztunak mugatuta: 

 

(40) JOXE MARIK ESANA DA ANAK ESANA DELA IZENAK ESKATU ZIZKIOTELA, 

ETAKO EKINTZAILE LEGALAK ZEIN ZIREN; “ZAKUR ETARRA” DEITZEN 

ZIOTELA 

 

Beraz, bi jatorrizko hiztun ditugu, eta biak jakinak. Horra beste aukera bat. 
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 Balizko beste konbinazio bat aipatuko dugu azkenik. Har dezagun honako 

adibide hau: 

 

(41) “Esamesek ziotenez, Hermannen aitak fabore aitorrezinak egin omen 

zituen soldadutzatik libratzeko (…)” (Lertxundi 2006: 106) 

  

Kasu horretan ere jakin dezakegu nork helarazitako informazioaren berri ematen ari den 

hiztuna ‘omen’dun esaldiaren bidez. Kotestuan zehaztuta dugu esamesek esandakoa 

dela; muga dezakegu, hortaz, iturria. Jatorrizko hiztun multzoa da. Era honetako eduki 

aberastua genuke: 

 

(42) ESAMESEK ESANA DA HERMANNEN AITAK FABORE AITORREZINAK EGIN 

ZITUELA SOLDADUTZATIK LIBRATZEKO 

 

Dena dela, esamesak izaki, iturria aberaste horretan, pentsa liteke badela, 

halaber, beste jatorrizko hiztun bat; alegia, esamesa zabaldu zutenek eurek ere omenka 

esango zutela hori, ‘omen’dun esaldia eginez (ikus hurrengo azpiatala). Kasu horretan, 

mugatugabea litzateke iturria; edo, bestela, multzoa, horiek ere esamesak liratekeela 

onartuz gero. Tankera honetako eduki aberastua luke (41) esaldiak: 

 

(43) ESAMESEK ESANA DA ESAMESEK/BESTEREN BATEK ESANA DELA 

HERMANNEN AITAK FABORE AITORREZINAK EGIN ZITUELA SOLDADUTZATIK 

LIBRATZEKO 

 

Hori genuke bi jatorrizko hiztunak konbinatzeko beste era bat: hasierakoa mugatugabea 

edo multzoa izatea eta bigarrena multzoa. 

 

Azpiatal honetan bildu ditugun adibideetan, beraz, hirugarren eskukoa da 

informazioa: hiztunak jatorrizko hiztun batek esana dakar, baina jatorrizko hiztun horri 

ere besteren batek eman dio horren berri. Aurreko azpiatalean ekarritakoak, berriz, 

bigarren eskukoak dira: hiztuna ez den beste norbaitek (jatorrizko hiztunak) zerbait esan 

du, eta hari entzundakoa dakar hiztunak ‘omen’en bidez (besteak beste, Aikhenvaldek 

(2004a: 178-179) eta Fallerrek (2002: 4-10) aipatzen dute bereizketa). Beraz, hainbat 
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bitarteko egon daiteke jatorrizko hiztunaren eta hiztunaren artean, ‘omen’en kasuan. Eta 

testuinguruak laguntzen du hori zehazten. 

 

Horrek lotura dauka ‘omen’ ezin iteratzearekin. Aurreratu dugu, 1.9. atalean, 

‘omen’ ezin dela iteratu; esan nahi baita, ‘omen’ erabilita sortutako perpaus egiturari 

ezin zaio berriro ere ‘omen’ ezarri. Behin bakarrik ager daiteke aldiko.191 

 

(44) *Bihar eguraldi ona egingo omen du omen 

 

Perpaus horren bidez adierazi nahi dena eman liteke esanez 

 

(45) “Bihar eguraldi ona egingo omen duela esan dute” 

 

Baina esaldi horretan ez ginateke ariko ‘omen’ iteratzen, ‘esan’ aditza sartu baitugu. 

 

Izan ere, ‘iteratu’rekin esan nahi dugu elementu bera aditz berari bitan ezartzea; 

hots, elementu bera perpaus bakunean behin baino gehiagotan agertzea. Esaterako: 

 

(46) Esan dute esan dutela bihar eguraldi ona egingo duela 

 

‘Esan dute’ aditza bitan ageri da perpaus horretan. Hain zuzen, ‘esan + -(e)la’ 

egitura itera daiteke; beste era batean esanda, elementu errekurtsiboa da. ‘Omen’ ez, 

ordea. Hori dela eta, (45)en gisako baliabideetara jo beharra dago, edo, bestela, ‘omen’ 

bakarra erabili. Testuinguruaren esku legoke halakoetan bitarteko bat baino gehiago 

dagoela argitzea, (32), (35), (38) eta (41) adibideetako ‘omen’dun esaldiarekin gertatzen 

den bezala. 

 

Aurreko bi azpiataletan ikusi dugu testuinguruaren bidez (batzuetan kotestuaren 

bidez, zehazkiago) mugatzen dela, aberastuz, nork esandako informazioaren berri 

ematen ari den hiztuna ‘omen’dun esaldiaren bidez. Batzuetan, ordea, ez daukagu 

testuingurura jo beharrik, ‘omen’dun esaldian bertan baitago mugatuta zein den 
                                                
191 Badirudi, Amazonia ipar-mendebaldean hitz egiten den Brasilgo portugesaren aldaera batzuetan, 

hainbat aldiz errepika daitekeela ‘dizque’ partikula, zurrumurru maila adierazteko (Aikhenvald 2004a: 

179). 
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jatorrizko hiztuna. Nola? Esaldiari erantsitako adberbio-sintagma, iritzi-aditzondo edo 

postposizio baten bidez, oraindik orain ekarritako (41) adibidean bezala. Halakoak 

hartuko ditugu aztergai hurrengo azpiatalean. 

5.1.4. ‘Omen’ eta parentetikoak 

 

4.1.4.1. puntuan esan dugu ez direla oso egokiak ‘omen’ komunikazio-predikatu 

baten azpian txertatuta dagoen adibide batzuk. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den 

adberbio-sintagma, postposizio edo iritzi-aditzondo batekin batera agertzen denean. 

 

EPG corpusean bilatzeak eginda,192 honako elementu hauekin, bederik, ageri 

zaigu ‘omen’: 

 

( Adberbio-sintagmak:193  

- ‘diotenez’ (44) 

- ‘dioenez’ (33) 

- ‘zuenez’ (27) (honako aditz edo predikatu hauek lagun dituela: 

‘adierazi’, ‘aditu’, ‘aipatu’, ‘aldarrikatu’, ‘bildu’, ‘deklaratu’, ‘idatzi’, 

‘esan’, ‘gogorarazi’, ‘iragarri’, ‘jakinarazi’, ‘kontatu’ eta ‘aditzera 

izan’) 

- ‘duenez’ (20) (‘adierazi’, ‘azpimarratu’, ‘esan’, ‘idatzi’, ‘jakin’, 

‘kontatu’ eta ‘uste izan’ predikatuekin) 

- ‘ziotenez’ (15) 

- ‘zutenez’ (13) (honako aditz edo predikatu hauekin: ‘abestu’, 

‘adierazi’, ‘akordura ekarri’, ‘azpimarratu’, ‘esan’, ‘ikusi’, ‘kontatu’ 

eta ‘zehaztu’) 

- ‘dutenez’ (10) (‘aipatu’, ‘esan’, ‘gaineratu’, ‘jakinarazi’, ‘jaso’ eta 

‘oroitarazi’ aditzak lagun dituela) 

                                                
192 Honako elementu hauen araberako bilaketak egin ditugu, lagin bat biltze aldera: ‘dutenez’, ‘zutenez’, 

‘duenez’, ‘zuenez’, ‘diotenez’, ‘ziotenez’, ‘duzunez’, ‘zenuenez’, ‘didazunez’, ‘zenidanez’, ‘didatenez’, 

‘zidatenez’, ‘didazuenez’, ‘zenidatenez’, ‘dakidala’, ‘nekiela’, ‘dakiela’, ‘zekiela’, ‘dakigunez’, 

‘genekienez’, ‘duzuenez’, ‘zenutenez’, ‘didanez’, ‘zidanez’, ‘dizunez’, ‘zizunez’, ‘dioenez’; ‘-(r)en 

arabera’, ‘-(r)en ustez’, ‘-(r)en ustean’, ‘-(r)en iritziz’ eta ‘-(r)en iritzian’. 
193 Maiztasunaren arabera zerrendatu ditugu, eta parentesi artean zehaztu dugu agerraldi kopurua. 
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- ‘didatenez’ (8) (‘esan’ eta ‘kontatu’) 

- ‘zidanez’ (7) (‘aitortu’, ‘eman’, ‘esan’, ‘kontatu’ eta ‘ziurtatu’) 

- ‘zenuenez’ (1) (‘esan’) 

- ‘didazunez’ (1) (‘jakinarazi’) 

- ‘didanez’ (1) (‘erran’) 

- ‘zidatenez’ (1) (‘kontatu’) 

- ‘dionez’ (1) 

- ‘diostatenez’ (1) 

 

( Iritzi-aditzondoak: 

- ‘-(r)en ustez’ (31) 

- ‘-(r)en iritziz’ (11) 

- ‘-(r)en iritzian’ (4) 

- ‘-(r)en ustetan’ (4) 

- ‘-(r)en hitzetan’ (3) 

 

( Postposizioak: 

- ‘-(r)en arabera’ (90) 

 

Har dezagun adibide bat: 

 

(47) “Zientzilari adituek diotenez edozein arbolatan sor omen liteke mihura, 

baina, frutarboletan batez ere” (Perurena 2004: 50) 

 

Gure intuizioaren arabera, traketsa da adberbio-sintagma eta ‘omen’dun esaldia dituen 

adibide hori. Honako beste hau, berriz, ‘omen’dun esaldia eta postposizioa dituena, 

egokia iruditzen zaigu, nahiz eta anbiguoa izan: 

 

(48) “Izenburua erakusketaren asmoen laburpena omen da, Xabier Arakistain 

arduradunaren arabera.” (Manterola 2006: 44) 

 

Ikus dezagun nola esplika litezkeen intuizio horiek. 
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(47) adibidean, ‘omen’dun esaldiaren aurretik ageri da ‘zientzilari adituek 

diotenez’ adberbio-sintagma. Nola interpretatu behar da esaldi hori? Esango genuke 

tankera honetan interpretatu beharko litzatekeela, ‘omen’ komunikazio-predikatuen 

azpian txertatuta zegoen adibideetan bezala: 

 

(49) ZIENTZILARI ADITUEK DIOTENEZ, EUREK EZ BESTEREN BATEK ESANA DA 

EDOZEIN ARBOLATAN SOR LITEKEELA MIHURA, BAINA, FRUTARBOLETAN 

BATEZ ERE 

 

Honako beste era honetan ulertzera garamatza, ordea, testuinguruak: 

 

(50) ZIENTZILARI ADITUEK DIOTENEZ, EDOZEIN ARBOLATAN SOR LITEKE MIHURA, 

BAINA, FRUTARBOLETAN BATEZ ERE 

 

Izan ere, hiztunak dakarrena zientzialari adituek esana izaki, pentsatzekoa da euren 

ikerketetan oinarrituta egindako adierazpena izango dela, eta ez besteren bati jasotakoa. 

 

 Bi irakurketa horien arteko nahasmena sortzen da, beraz. Perpausaren esanahiak 

alde batera bideratzen gaitu; testuinguruak, berriz, bestera. Hala, gaude esaldi traketsa 

sortzen dela.194 Ikusi dugu, ‘omen’en kasuan, testuinguruaren bidez mugatzen dela, 

batzuetan, nor den jatorrizko hiztuna, aberastea gauzatuz; beste batzuetan, mugatu gabe 

geratzen da. Horregatik, badirudi, zenbaitetan, joera dagoela iturria beste era batera 

mugatzeko; alegia, orain aztergai hartu ditugun adberbio-sintagma, iritzi-aditzondo eta 

postposizioen gisakoen bidez, esaterako. Kontuan hartu behar da parentetikoak diren 

kasuez ari garela. Eta, halakoetan, bi hizketa-ekintza daudela ulertzen da: oinarrizkoa 

edo nagusia eta bigarren mailakoa, oinarrizkoari egindako oharra edo komentarioa. 

 

Iduri du horixe dela (47) esaldiko adberbio-sintagmaren zeregina, hizketa-

ekintza nagusiaren gaineko oharra egitea, jatorrizko hiztuna zein den mugatuz. Haatik, 

kasu horretan, bederen, trakets irizten diogu emaitzari. Adibide horretan, badirudi 

(50)ekoa dela irakurketa, ez dagoela aukerarik (49)koa izateko, testuinguruaren arabera. 
                                                
194 Iruditzen zaigu ‘diote… -(e)la’ egiturarekin parekatzera garamatzala ‘diotenez’en ondoren komarik ez 

egoteak eta aditza duen sintagma izateak; eta horrek oraindik gehiago indartzen du, beharbada, desegokia 

izatea. 
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Eman dezagun, ordea, ‘zientzilari adituek diotenez’ izan beharrean ‘diotenez’ hutsa 

dugula: 

 

(51) “Diotenez, edozein arbolatan sor omen liteke mihura, baina, frutarboletan 

batez ere” 

 

Kasu horretan, baliteke (49)koaren gisako irakurketa ere izatea; alegia, dena delako 

jatorrizko hiztuna bera ere besteren batek esandakoaren berri ematen aritzea, aurreko 

azpiataleko (41) esamesen adibidean bezala. Hala, bi irakurketaren arteko 

anbiguotasuna genuke, eta testuinguruak lagunduko liguke zehazten bietako zein den. 

Beraz, era horretako sintagma ‘omen’dun esaldiaren aurretik agertzen den adibideak 

desegokitzat ditugu, nola eta ez den ulertzen jatorrizko hiztuna bera ere besteren batek 

esandakoaren berri ematen ari dela. 

 

 Bestelakoa da (48) adibidea. Adibide horretan, ‘omen’dun esaldiaren ondoren 

dago ‘Xabier Arakistainen arabera’ postposizioa. ‘Omen’dun esaldiaren bidez, hiztunak 

adierazten du besteren batek esana dela erakusketaren asmoen laburpena dela izenburua, 

eta postposizioaren bidez mugatzen du Xabier Arakistain dela ‘beste hori’. Iturria 

mugatzera dator, hortaz, postposizioa; eta egoki irizten diogu sortzen den esaldiari. 

Baina ez ote da aski postposizioa bakarrik jartzea, ‘omen’ eta biak jarri partez? 

 

(52) “Izenburua erakusketaren asmoen laburpena da, Xabier Arakistain 

arduradunaren arabera” 

 

Gaude gauza bera ulertzen dela (52) eta (48) esaldiak entzunda: 

 

(53) XABIER ARAKISTAIN ARDURADUNAK ESANA DA ERAKUSKETAREN ASMOEN 

LABURPENA DELA IZENBURUA 

 

Hala, bi zeregin lituzke (52) esaldiko postposizioak. Batetik, argitzea horren 

aurretik doan hizketa-ekintzaren ilokuzio-indarra ez dela baiezpena; alegia, ez duela 

hiztunak baieztu esaldia, baizik eta besteren batek. Bestetik, mugatzea zein den 

‘besteren bat’ hori. Kasu honetan, Xabier Arakistain arduraduna. Azken batean, 

berrikusarazi egiten du postposizioaren aurretik datorren esaldia. Postposizioa iritsi arte, 



5. ‘OMEN’DUN PERPAUSEN ESANAHIA ETA ESALDIEN EDUKIAK  235     

 

hiztunaren baiezpena da; horren ondotik, ordea, galdu egiten du ilokuzio-indar hori: ez 

da hiztunak baieztua. Zentzu horretan, ‘garden-path’ direlako esaldien traza du; alegia, 

entzulea atzera egitera bultzatzen duten esaldiena. Psikolinguistikan erabiltzen dira gisa 

horretako esaldiak, erakusteko hitz bakoitza irakurri ahala prozesatzen duela gizakiak 

hizkuntza. Jar dezagun adibide bat: 

 

(54) “Jonek jostailuak jaso ditu. Mutiko txintxoa da” 

 

Esaldi hori irakurri edo entzun duen hiztun batek pentsa zezakeen Jone zela subjektua; 

hala, nolabait, berrikusi egin beharko du aurreko esaldia; subjektua Jon dela konturatzen 

denean. Ez dugu modurik Jonen eta Joneren arteko anbiguotasuna ebazteko, hurrengo 

esaldia iritsi arte. ‘Garden-path’ direlako esaldiek prozesatze zailtasunak sor 

diezazkieke mementoan irakurle/entzuleei, gero ‘ordainsari’ egokiekin ‘saritzen’ 

direnak (Sperber & Wilson 1986/95: 242). 

 

 Halako zerbait gertatuko litzateke (52) esaldian ere. Irakurleak hiztunaren 

baiezpentzat luke esaldia postposizioa iritsi artean; alabaina postposizioak adierazten 

dio aurreko esaldia ez dela hiztunaren baiezpena, ezpada beste norbaitek esandakoa. Eta 

mugatu egiten du, gainera, nor den. Hala, gaude esaldi horretan ‘omen’ sartzeak (ikus 

(48) adibidea) saihestu egiten duela desbideratze hori, eta irakurketa egokitik bideratzen 

du irakurlea; hiztunak baiezten du beste batek esana dela erakusketaren asmoen 

laburpena dela izenburua. Eta, jarraian, postposizioaren bidez, mugatu egiten du zein 

den ‘beste bat’ hori, aberastea bideratuz. 

 

 Halako adibideetan ere balegoke bi irakurketaren arteko anbiguotasuna; alegia, 

pentsa liteke, beharbada, Xabier Arakistain bera ere besteren batek esandakoaren berri 

ematen ari dela. Eta honako era honetan interpretatuko litzateke esaldia: 

 

(55) BESTEREN BATEK ESANA DA IZENBURUA ERAKUSKETAREN ASMOEN 

LABURPENA DELA, XABIER ARAKISTAIN ARDURADUNAREN ARABERA 

 

Baina besterik erakusten du testuinguruak. Besteak beste arduradunak erabakitakoa 

izango da, noski, erakusketaren izenburua. Hala, testuinguruak laguntzen du 
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anbiguotasuna ebazten; hau da, Arakistainek berak baieztua izango da erakusketaren 

asmoen laburpena dela izenburua. 

 

 ‘Esan’ duen esaldiaren kasuan, aldiz, ez litzateke halako anbiguotasunik. Aldera 

dezagun (48) adibidea horko ‘omen’en lekuan ‘esan’ aditza sartuta sortuko litzatekeen 

esaldiarekin: 

 

(56) “Izenburua erakusketaren asmoen laburpena dela esan dute, Xabier 

Arakistain arduradunaren arabera” 

 

Adibide horretan, ez legoke anbiguotasunik; goiko (55)en gisan interpretatzeko aukera 

bakarrik dago. Alegia, ezin da pentsatu hiztunak baiezten duela beste batzuek esana dela 

erakusketaren asmoen laburpena dela izenburua, eta nork esana den mugatzen duela 

postposizioarekin. Hau da, ezin izan liteke Xabier Arakistain ‘esan dute’k artikulatzen 

duen izenordain isilaren erreferentzia. 

 

 Aipatu ditugun ‘omen’dun bi esaldietan, mugatuta dago zein den jatorrizko 

hiztuna; (47)n zientzialari adituak (jatorrizko hiztun multzoa) eta (48)n Xabier 

Arakistain arduraduna (jatorrizko hiztun jakina). Baliteke, ordea, parentetikoa iturria 

mugatugabea dela zehazteko erabiltzea ere. Ikus, esate baterako, honako adibide hau: 

 

(57) “(…) ez litzateke ederra izango, nire osaba jauna zalduneria-minetik 

sendatu eta gero hauek irakurriaz buruan sartuko balitzaio... edo 

artzaintzarako gogoa, edo mendi eta zelaietan barrena kanta-kantari eta 

soinua joz ibiltzekoa, eta, txarragoa oraindik, olerkari izatekoa; gaitz hau 

sendaezina eta kutsuduna omen da-eta diotenez. (Cervantes 2005: 31)195 

 

‘Diotenez’ dio, jatorrizko hiztuna mugatu gabe; ezin jakin dezakegu nork esana den 

olerkari izatea gaitza dela, gaitz sendaezina eta kutsuduna. Hiztunak argitu egiten du 

mugatugabea dela, kasu horretan, ‘besteren bat’. 

 

                                                
195 Itzulpena da, Patxi Ezkiagak egindakoa. 
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 Beraz, aurreko azpiataletan egin dugun bereizketa bera egin liteke parentetikoei 

dagokienez. Jatorrizko hiztuna zein den esaldiari eransten zaion sintagma baten bidez 

mugatzen denetan ere, iturri jakina edo partikularra ((48)n bezala) nahiz multzoa (ikus 

(47)) izan dezakegu. Baita mugatugabea ere, goiko (57) adibideko esaldian bezala. 

 

Jatorrizko hiztuna mugatzen laguntzeaz gain, era horretako sintagmak sartzeak 

laguntzen du beste gauza bat zehazten ere. Eman dezagun honako esaldi hau dugula: 

 

(58) “Gustura bizi omen da amona” 

 

Bestelako pistarik izan ezean, ez dakigu honako hiru esaldi hauetako zeinen berri 

ematen ari den hiztuna: 

 

(59) “Gustura bizi naiz” (amonak esana) 

 

(60) “Gustura bizi da” (hiztuna ez den besteren batek esana; esaldi honen berri 

ematen arituko balitz, bigarren eskukoa litzateke (58)) 

 

(61) “Gustura bizi omen da” (hiztuna ez den besteren batek esana; esaldi honen 

berri ematen arituko balitz, hirugarren eskukoa litzateke (58)) 

 

Ikus dezagun, ordea, zer gertatzen den adberbio-sintagma bat sartuz gero; ‘-ek 

dioenez’, esaterako: 

 

(62) “Gustura bizi omen da amona, berak dioenez” 

 

Emantzat hartuta ‘berak’ izenordainak amonari egiten diola erreferentzia, adberbio-

sintagma horrek lagunduko liguke zehazten (59) esaldiaren berri ematen ari dela hiztuna 

(58)ren bidez, eta ez (60)ren edo (61)en berri. 

 

 Pentsa, orain, ‘berak’ izenordainaren ordez ‘aitona’ izena dugula: 

 

(63) “Gustura bizi omen da amona, aitonak dioenez” 
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Oraingoan, esaldi horren bidez zehatz dezakegu (59)ren berri ez baina (60)ren edo 

(61)en berri ematen ari dela hiztuna. 

 

Era horretako anbiguotasuna ebazten laguntzen du halako sintagma sartzeak; 

alegia, argitzen du zer esaldiren berri emateko erabil daitekeen (58) esaldia; (59), (60) 

edo (61)en berri emateko (ikus, berebat, 6.1 atala, anbiguotasun berari egiten dio 

erreferentzia). 

 

Hortaz, aldea dago hemen aztergai izan ditugun adibideen eta ‘omen’ 

predikatuen baitan dagoeneko adibideen artean. Izan ere, kasu haietan (ikus 4.1.4.1. 

puntua), hizketa-ekintza nagusia da predikatua duena, eta haren mendean dago 

‘omen’dun esaldia. Orain aztergai izan ditugun hauetan, ordea, esan liteke ‘besteren 

batek esana da p’ edukiaren ekarpena bainoago iturria mugatzearen ekarpena egiten 

diotela halako sintagmek proposizioari. 

 

Ikusi dugu, halaber, aldea dagoela adberbio-sintagma ‘omen’dun esaldiaren 

ondoren ageri den (48) edo aurretik (47). Itxura guztien arabera, eragina dauka 

hurrenkerak. Parentetikoa aurretik duten adibideak ez ditugu egokitzat jo, beste 

irakurketa batera bideratzen gaituztela argudiatuta. Parentetikoa ‘omen’dun esaldiaren 

ondotik agertzen deneko adibideak, berriz, egokitzat hartu ditugu. Esaldiaren ondoren 

baitator sintagma, ‘omen’ik ezean, esaldia oker interpretatzera bultzatzen du irakurlea; 

hots, hiztunak egindako baiezpen gisa ulertzera. Hortik ‘omen’ sartzea, hiztuna 

okerreko bidetik joatea saihesteko. 

 

Schennerrek (2008b: 209-210) aztertzen du zer gertatzen den alemanierako 

estrategia ebidentzial bat baino gehiago (berri emateko subjuntiboa, berri emateko 

parentetikoa, berri emateko adberbioa…) perpaus berean agertzen denean: esanahiak 

gehitu egiten dira ala bat egiten dute? Bereizketa bat proposatzen du,196 ebidentzial 

horien berri ematean:197 metatze interpretazioa vs. adostasunezko interpretazioa.198 Eta 

                                                
196 Matthewson eta bestek (2007) egindako bereizketa dakarkigu gogora (4.1.4.1. puntuan aipatu dugu), 

st’át’imcets hizkuntzako ebidentzialak esatezko aditzen azpian agertzen diren kasuak hizpide dituztela. 
197 Modalen gainean egindako lanetan (Geurts & Huitink 2006; Zeijlstra 2007) oinarritzen da, esanez 

mota bereko modalak perpaus berean agertzean modal concord (edo adoste modala) dagoela proposatzen 

dutela. Ebidentzialekin egoera berean zer gertatzen den aztertzen du berak. 
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adostasunezko interpretazioa zilegi bakarrik ez, gehienetan nagusi dela dio. Ikusi dugu 

hala gertatzen dela ‘omen’en kasuan ere, zenbaitetan egokiak dira ‘omen’ eta iturriari 

erreferentzia egiten dion beste elementu bat (adberbio-sintagma, iritzi-aditzondoa edo 

postposizioa) batera agertzen diren adibideak. Beraz, zentzu batean, bat gentozke 

harekin. Beste zenbait ez dira egokiak, ordea. Gogoan izan ‘omen’ komunikazio-

predikatu batzuen baitan ageri deneko adibide batzuk (4.1.4.1. puntuan bildutakoak). 

Nolanahi ere, alemanierako elementuak ditu aztergai Schennerrek, eta euskarakoak guk. 

Gutxi lagun diezaguke, hortaz, haren bereizketak. 

 

 Horraino, bada, parentetikoei buruz esan dezakeguna. Edozein moduz ere, bi 

kontu geratzen dira itxi gabe. Batetik, ikusi dugu bikoitza dela ‘omen’ik gabeko 

esaldiari (ikus (52)) erantsitako parentetikoaren zeregina: argitzea esaldia ez dela 

hiztunaren baiezpena; eta, era berean, hiztuna noren esaldiaren berri ematen ari den 

mugatzea. Parentetikoa ‘omen’dun esaldiari erantsiz gero, berriz, sintagma horrek ez 

dio kentzen hiztunaren baiezpen izaera esaldiari, eta hiztuna nork esandakoaren berri 

ematen ari den mugatzen du. Beraz, kasu batean, hiztunaren baiezpena delako izaera 

kentzen dio hizketa-ekintzari sintagmak; bestean, berriz, ez. Zergatik gertatzen da hori? 

 

Bestetik, esan dugu ‘omen’dun esaldiak eta parentetikoak duten hurrenkerak 

zeresana duela edo eragina esaldia egokia edo traketsa izatean. Nondik norakoak dira 

desberdintasun horiek? 

 

Parentetikoen gaineko lanek argitu beharko dizkigute konpontzeko geratzen 

diren bi arazo horiek. Desbideratu egiten baita gure lanaren ildotik, horretan utziko 

dugu, oraingoz, azterbide hori. 

 

******* 

  

‘Omen’dun esaldi baten edukiak izan ditugu hizpide atal honetan, jatorrizko 

hiztuna ardatz hartuta, eta ikusi dugu ‘omen’dun esaldi batek izan ditzakeen edukiak 

bereizi beharra dagoela, eta ez izan dezakeen edukia; Korta & Perryri (2007) jarraiki. 

Eduki aberastua, erreferentzial esplizitua eta minimoa bereizi ditugu. Horiek horrela, 

                                                                                                                                          
198 Cumulative vs. concord da jatorrian. 
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ikusteko moduan gara zer den, azkenean, edozein perpaus bakun hartu, eta horri ‘omen’ 

erantsita ulertzen dugun gauza bakarra: hiztuna ez den besteren batek esana dela dena 

delakoa. Horixe da ‘omen’ duen perpaus bat hartu, eta hizkuntzaren ezagutzan soilik 

oinarrituta zehatz dezakeguna; perpauseko hitzen esanahiak eta horien konbinatzeak 

ezagututa. Eduki edo proposizio horiek bereizita iritsi gara, bada, ‘omen’dun perpausen 

esanahira, zeina oso gertu dagoen ‘omen’dun ezein esaldiren eduki minimotik. Segidan 

izango dugu aztergai. 
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5.2. ‘Omen’dun perpausen esanahia 

 

Ikusi dugu, aurreko ataletan, zer eduki izan ditzaketen ‘omen’dun esaldiek, 

minimoa, erreferentzial esplizitua eta aberastua bereizita. Horiek bereizita, zehazteko 

moduan gara zer duten batean esaldi horiek guztiek, testuingurua alde batera utzita; hau 

da, ‘omen’dun perpausen esanahiaren berri emango dugu atal honetan. ‘Omen’dun 

perpausen esanahiaz ari garenean, kodetzen duen informazioaz ari gara; testuinguru 

orotatik kanpo, euskara dakigun heinean, ematen digun informazio gisa ulertzen dugu. 

 

Aurreratu dugu hiztunak, ‘omen’ erabiliz, adierazten duela bera ez den besteren 

batek esana (edo hari entzuna edo irakurria, ez ‘hautemana’) dela ematen duen 

informazioa. Bereizitako edukietatik, hiztunak egindako ‘omen’dun esaldiaren eduki 

minimoa hartuta, saiatuko gara argitzen zer den ‘omen’dun perpausen esanahi 

konbentzionala; esanahi horretatik oso gertu baitago eduki hori. Zehazkiago, ‘omen’dun 

perpaus bakoitzaren esaldi guztiek batean duten eduki minimo tipo bakoitzetik 

abstrakzio handiagoa eginez iritsiko gara ‘omen’dun perpausen esanahira; adierazpenak 

erabiliz, edukiak adierazteko aukerak ematen dituzten erregela gisa ulertuta (Perryri 

(2001) jarraiki). 

 

Eman dezagun bi perpaus bakun ditugula, T eta S; agian perpaus bat eta bera 

izan litezkeenak, zeintzuen esaldiek p proposizio bera adierazten duten: demagun ‘Somen’ 

Sri ‘omen’ txertatuz lortzen den perpaus bakuna dela, eta ‘uomen’ perpaus horren esaldia. 

Horiek horrela, honelaxe emango genuke ‘omen’dun perpausaren esanahia: 

 

 (M-Somen) ‘uomen’en HIZTUNA EZ DEN BESTE(REN) BATEK ESANA DA p. 

 

 Egin ditzagun zehaztapen batzuk aurrera jo aurretik. 

 

• Hiztuna 

 

Bizpahiru gauza argitu behar ditugu hiztunari dagokionez: 
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(i) Bi hiztun bereizi beharra daukagu, gutxienez, ‘omen’dun perpausaren 

esanahiaren berri ematean; lanean zehar aipatutakoak dagoeneko. Batetik, ‘omen’ 

darabilen hiztuna, ‘hiztuna’ esan dioguna, ‘omen’ duen esaldia egin duena. Bestetik, 

‘jatorrizko hiztuna’, p edo ‘omen’en bidez ekarritako proposizioa adierazi duen hiztuna, 

jatorrian u esaldia egin duena.199 

 

Har dezagun, argigarri, lanean zehar erabiltzen ari garen adibidea; Aroia, Nagore 

eta Pello Zabalarena: 

 

(64) Eguraldi ederra egingo omen du bihar 

 

Somen litzateke hori, ‘omen’dun perpausa. Eta (65), berriz, uomen; perpaus horren esaldi 

bat: 

 

(65) “Eguraldi ederra egingo omen du bihar” 

 

‘Hiztuna’ litzateke (65) esaldia egin duena; kasu horretan, Aroia. Eta esaldi horren 

bidez adierazten du beste proposizio baten berri ematen ari dela; p esan diogunaren 

berri, alegia. Honako honen modukoa litzateke: 

 

(66) EGURALDI EDERRA EGINGO DU AZAROAREN 15EAN 

 

Bai baitakigu, lehendik, noiz egindakoa den (65) esaldia. Eta zer esaldiren edukia da 

hori? Honako hauena izan zitekeen, besteak beste: 

 

(67) “Eguraldi ederra egingo du bihar” 

 

(68) “Primerako eguraldia egingo du etzidamu” 

 

Baina, gure adibidearen kasuan, honako hau da; 2. kapituluan ikusi dugu: 

 

                                                
199 Ducroten (1984) polifoniaren teoria dakarkigu gogora bereizketak. Baina ez gara haren 

argumentazioaren teoriako xehetasunetan sartuko. 
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(69) “Eguraldi espeziala izango da bihar”. 

 

u esaldia da hori; eta, hain zuzen, horixe litzateke jatorrizko hiztunak esandakoa. Kasu 

horretan, Pello Zabalak. Honako T perpausaren esaldia da: 

 

(70) Eguraldi espeziala izango da bihar 

 

(ii) ‘Hiztuna ez den beste(ren) bat’ diogu. Izan ere, badu muga bat ‘omen’ek 

jatorrizko hiztunari dagokion bezainbatean, aurreko kapituluan aurreratu eta 5.1.1. 

azpiatalean zehaztu dugun bezala: jatorrizko hiztuna ezin izan daiteke hiztuna bera, 

hiztuna ez den besteren batek esana izan beharra dauka u esaldiak. ‘Omen’ lehenengo 

pertsonako adizki batekin agertuagatik, beti ulertuko da besteren batek egina dela p 

edukia duen esaldia, eta ez une horretako hiztunak berak. Esaterako: 

 

(71) “Lau urtekiñ oñez ikasi be omen neon!” (Ahozkoa) 

 

Eta ‘besteren bat’ hori izan liteke hiztunak aurrean duen solaskidea, hirugarren 

lagun bat izateaz gain. Ikus honako adibide hau, esate baterako: 

 

(72) “Jakinarazten didazunez, andrea, norbait ibili omen zaizu nire omena zeure 

gogoan gaitzesten.” (Choderlos de Lacros 1997: 119)200 

 

Adibide horretan, solaskide duen lagunak berak esana dakar hiztunak ‘omen’en bidez; 

beraz, hura da jatorrizko hiztuna, eta ez hirugarren bat. Eta natural irizten diogu 

esaldiari. Badirudi ‘omen’ek ez duela cuzco kitxuako ‘-si’ren murriztapenik, zentzu 

horretan. Izan ere, ikusi dugu (3.3.1. azpiatala) nola Fallerrek (2002: 191) dioen, ‘-si’ 

enklitikoaren kasuan, jatorrizko hiztuna ezin daitekeela izan ez hiztuna bera, ez hiztunak 

aurrean duen laguna, entzulea; hirugarren pertsona izan beharra dauka. Ez dugu uste, 

ordea, ‘omen’ek eragozpenik jartzen duenik jatorrizko hiztuna bigarren pertsona 

izateko. 

 

                                                
200 Itzulpena da, Jon Muñozek egindakoa. 
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 (iii) ‘Beste(ren) bat’ diogu, eta bi gauza bildu nahi ditugu horrekin: batetik, 

jatorrizko hiztuna mugatua nahiz mugatugabea izan litekeela; bestetik, bakarra edo bat 

baino gehiago izan daitekeela. Gogoratu, atal honetan berreskuratu dugun adibidean, 

esaterako, mugatuta dagoela nork egina den u esaldia: Pello Zabalak. Jatorrizko hiztun 

jakina da. Izan ere, beste bereizketa bat egin dugu mugatua den kasuan: jatorrizko 

hiztun partikularra nahiz multzoa izan liteke. Horrez gain, adibide horretan, jatorrizko 

hiztun bakarra da; bigarren eskukoa litzateke. Baina ikusi dugu balitekeela bat baino 

gehiago izatea ere. Aurreko atalean bildu ditugu bi ezaugarriak, eta sortzen diren 

aukerak. 

 

• ‘Esana da’ 

 

‘Esana da’ diogunean, Griceren (1967a) zentzuan esaten dugu; hau da, 

esaldiaren edukien zentzuan: jatorrizko hiztunak egindako esaldiaren edukia da p.201 

Hark baino hertsiago ulertzen dugu, dena dela. Izan ere, adierazpen-perpausetara 

mugatuta baikaude ‘omen’ekin, baiezturen baliokidetzat hartu behar da ‘esandakoa’, 

‘omen’en kasuan. Esan dugu, ‘omen’en ezaugarriak eman ditugunean, adierazpen-

perpausei bakarrik lot dakiekeela. Adierazpen-perpaus batek baieztua izan behar du 

beste batek esandako p proposizioak; ez aginterazko perpaus batek agindua, galde-

perpaus batek galdetua, edo heiagora edo harridura perpaus batek adierazia.202 

 

                                                
201 p esango dugu, modu sinplean hitz eginez, baina gogoan izan eduki bat baino gehiago izan ditzakeela, 

pomenen kasuan nola: eduki mininoa, erreferentzial esplizitua nahiz aberastua izan litekeela. Alegia, 

hainbat eduki bereiztea ez da pomenen ezaugarria bakarrik, baita prena ere. 
202 ‘Esan’ aditzak, berriz, ez du halako murriztapenik; adierazpen-perpausean agertzeaz gain, ager daiteke 

beste perpaus mota horietan ere. Adibide bana ekarriko dugu, hurrenez hurren: 

 

(vi) Egia esan du 

 

(vii) Egia esan du? 

 

(viii) Zenbat egia esan duen! 

 

(ix) Esan dezala egia! 
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Garbi utzi beharra dago, edozein moduz ere, baieztua izateak ez duela esan nahi 

baierakoa izan beharra daukanik, nahi eta nahi ez, jatorrizko hiztunak egindako hizketa-

ekintzak, konpromisozko eta agerbidezko hizketa-ekintzak ere baieztu egiten baitira 

(6.1. atalean helduko diogu horri). 

 

Horrez gain, ‘esana da’ horrekin adierazi nahi dugu ‘omen’ balia daitekeela 

halabeharrez jasotako informazioa emateko ere; alegia, ez du gertatu behar hiztunari 

zuzenean esan behar izana u esaldia gero berak ‘omen’ erabiltzeko esaldi horren 

edukiaren berri emateko. 

 

Esate baterako, Ruper Ordorikaren kontzerturako sarrerak erosteko ilaran zain 

dago Leire, eta entzun du honako hau esan diola saltzaileak bere aurrekoari: 

 

(73) “Bukatu dira sarrerak” 

 

Leire kanpora atera da segituan, eta honako hau esan dio Maider lagunari: 

 

(74) “Bukatu omen dira sarrerak” 

 

Egokia da (74) egoera horretan, nahiz eta saltzaileak ez dion zuzenean esan Leireri 

bukatu direla sarrerak. Kasu horretan, saltzailearen solaskide ez, baina entzule bada 

Leire; eta (73) entzun duen neurrian, esan dezake (74) arazorik gabe. Beraz, ez dauka 

eragozpenik ‘omen’ek halabeharrez jasotako informazioa emateko. 

 

 Ondorio bera ateratzen dute McCready & Ogatak (2007: 160) japonierako 

ebidentzialak aztergai dituztela. Euren ustez, hiztunari ez daukate informazioa zuzenean 

esplizituki eman beharrik, behar den gauza bakarra da informazioa komunikazio-

ekintzaren baten bidez jasotzea. Eta froga gisa dakarte, esaterako, egunkaria balia 

litekeela japonierako ‘rashii’ eta ‘soo-da’ ebidentzialak erabiltzeko oinarri gisa, eta 

pentsatzekoa dela egunkariko idazleak ez duela banako jakin bat izango gogoan irakurle 

gisa, artikulu bat idazten duenean. 

 

 Horregatik diogu ‘esana da’, eta ez, esaterako, ‘esan dit’ edo ‘esan didate’. 
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• p proposizioa 

 

Testuinguruaren informazio gehiagorik gabe, eta ‘omen’ iteratzerik ez dagoenez, 

ezin dugu argitu p bera (M-Somen) tankerako proposizioa den ala ez; alegia, jatorrizko 

hiztunaren perpausa ‘omen’duna den ala ez. ‘Omen’dun perpaus baten esanahia beti 

izango da ‘hiztuna ez den beste(ren) batek esana da p’. Baina, askotan, ezin jakin 

dezakegunez zenbat bitarteko izan den jatorrizko ‘omen’ik gabeko esaldiaren eta 

‘omen’dunaren artean, ezin zehatz dezakegu, perpausa hutsean hartuta, jatorrizko 

hiztunak berak ere ‘omen’dun esaldia egin duen edo ez; zehaztu gabe geratzen da 

(aurreko atalean ikusi dugun bezala). Batzuetan, testuinguruak lagunduko digu 

zedarritzen, eta, beste zenbaitetan, ezingo da jakin ere egin. Edozein moduz ere, ezin da 

edozer gauza izan p hori, hurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala. Baditu muga 

batzuk, ezin izan daiteke edozein motatako edukia. 

 

‘Omen’dun perpausaren esanahia eman ondoan, gaude argiago ikusiko dela 2. 

kapituluan atera dugun ondorioa: ziurtasunik eza ez dela ‘omen’dun esanahiaren parte, 

baizik eta perpaus horren esaldi bat eginez sor litekeen elkarrizketa inplikatura 

orokortua. Erraz ondoriozta daiteke, esanahi horretatik, hiztunak ‘omen’en bidez 

ekarritakoaz duen ziurgabetasuna, testuinguru jakin bat gogoan izan gabe, informazio 

gehiagorik gabe. Griceri (1967a) jarraiki, esanahi konbentzional horrez gain, kooperazio 

printzipioa eta maximak hartu behar dira kontuan, inplikatura bat ulertzeko. Hain zuzen, 

kualitatearen bigarren maxima jarraituz sortuko litzateke ziurgabetasunaren inplikatura: 

“Ez esan ezer zeinarentzat ez duzun nahikoa frogarik”. Ikusi dugu ‘omen’ darabilen 

hiztunak ez duela baiezten p proposizioa, alegia jatorrizko hiztunak esandakoa; ezpada 

pomen, hots, besteren batek esana dela p. Ondorioz, hiztunak jarraituko luke maxima hori, 

ez baitu esan p, zeinaren gainean dukeen ziurgabetasuna. Gogoratu Aroiaren (2) esaldia, 

esaterako. Bera ez den besteren batek esana da p (eguraldi ederra egingo duela); 

ondorioz, erraza zatekeen oso duda-muda sortzea hortik, egiaztatzeko baitauka ‘beste 

hark edo haiek’ esandakoa. Nolanahi ere, ikusi dugu, kasu horretan ez dela sortu; 

testuinguruan zehazten baita hiztunak erabateko sinesgarritasuna ematen diola 

jatorrizko hiztunak esandakoari. Hortaz, ez da beti sortzen eduki hori, ‘omen’dun esaldi 

bat egiten denero; hortik elkarrizketa inplikatura orokortutzat hartzea. 
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Eta orain, aurreko bi atalen ondoren, argitzeko moduan gara nola erabili behar 

diren adierazi, esan eta aditzera eman kontzeptuak ‘omen’i dagokion bezainbatean. 

Ikusi dugu (3.2. atala) desberdin darabiltzatela Mitxelenak, Sarasolak eta 

Euskaltzaindiak, ‘omen’ekin zer egiten den esatean; eta bi gauza bereizten dituzte: 

hiztunak adierazitako informazioa eta ‘omen’ek eduki horri eransten dion ñabardura. 

Mitxelenak eta Sarasolak justu alderantziz esaten diote bakoitzari: Mitxelenaren 

arabera, ‘omen’ekin zerbait aditzera eman egiten da, eta ‘zerbait hori’ adierazitako 

informazioari buruzkoa da. Sarasolari jarraiki, berriz, ‘omen’ekin zerbait adierazi egiten 

da, eta aditzera ematen denari buruzkoa da hori. Halaber, Euskaltzaindiaren arabera, 

zerbait adierazi egiten da, baina esaten denari buruzkoa da. 

 

Gure proposamenari jarraituz, ordea, esango dugu ‘omen’ duen esaldia eginez, 

hiztunak zerbait adierazi edo esan egiten duela;203 alegia, besteren batek esana dela 

‘omen’en bidez dakarren proposizioa (bereizi ditugun edukiak orokorrean hartuta). Ez 

ditugu bereizten hiztunak adierazitakoa/aditzera emandakoa/esandakoa (jatorrizko 

hiztunak adierazitako bera litzatekeena) eta ‘omen’ek horri eransten dion ñabardura 

(besteren batek esana dela hori); baizik eta eduki desberdinak ditu jatorrizko hiztunaren 

esaldiak eta hiztunarenak. Aditzera eman, berriz, inplikaturak egingo lituzke hiztunak 

‘omen’dun esaldiaren bidez. Esate baterako, ziurtasunik ezaren elkarrizketa inplikatura 

orokortua, edo ‘omen’dun esaldi bat eginez sor litezkeen elkarrizketa inplikatura 

partikularizatuak; hala nola lehen aipatutako (11) edo aurreraxeago ekarriko dugun (78). 

                                                
203 Dena dela, zehatz daiteke gehixeago oraindik, esanez ‘omen’dun perpausen esanahia dela uomenen 

hiztuna ez den beste(ren) batek baieztua dela p. Izan ere, esan dugu adierazpen-perpausa izan beharra 

daukala pk ‘omen’en bidez ekartzeko. Eta ‘esana’ horrek bere baitan bilduko lituzke galde-perpausak, 

harridurazkoak eta aginterazkoak ere; zeren, nahiz eta Gricek (1967a) adierazpen-perpausen adibideak 

ematen dituen, batez ere, besteak ere bildu asmo baititu. ‘Baieztua’ jarrita, berriz, baztertuta gelditzen dira 

esplizituki. 
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5.3. ‘Omen’ eta ‘esan’: ondorioak 

 

Aurreko kapituluan ondorioztatu dugu proposizio-edukiari egiten diola ekarpena 

‘omen’ek, eta kapitulu honen aurreko ataletan zehaztu dugu zein diren ‘omen’dun 

esaldien edukiak eta perpausaren esanahia. Gogora dezagun, ‘omen’ duen esaldia 

eginez, hiztunak adierazten duela beste norbaitek esandakoaren berri ematen ari dela. 

Hori dela eta, ‘esan’ aditza duen perpausaren esanahiaren parekotzat har daiteke ‘omen’ 

duenarena. Hain zuzen, ‘omen’ aditz horrekin alderatzeak lagundu digu zehazten zer 

den ‘omen’dun esaldien edukia eta perpausen esanahia. Askotan, ‘S-(e)la esan du(te)’ 

parafrasiaren bidez ematen dugu ‘omen’dun perpausen esanahia. Lehenengo begiratuan, 

badirudi, baliokideak direla bi egiturak, zeregin bererako edo gauza bera adierazteko 

erabil genitzakeela; alegia, gure esaldian dakargun proposizioa beste batek esana dela 

adierazteko. Bi baliabide horiekin, hiztunak bere hitzetan dakar besteak esandakoa; 

beraz, jakina da hiztunaren hizketako unera eta bere ikuspegira egokitu behar izaten 

direla jatorrizko hiztunaren esaldiko izenordainak eta denbora markak, leudekeen 

indexikoak. 

 

Alde horretatik, ‘omen’ eta ‘esan’ urrundu egiten dira estilo zuzenaren baliabide 

diren komatxoetatik. Komatxoekin ere beste batek esana dakar hiztunak, baina hitzez 

hitz; beste biekin, berriz, bere ikuspegira egokituta, bere galbahetik pasatu eta 

indexikoak egokituta. Hori dela eta, iruditzen zaigu elkarrekin konbinatzeko modukoak 

direla hirurak. Hori bai, kontuan izanda aldeak dituztela, eta bakoitzak bere ezaugarriak 

dituela erabileran; ezin dira ordezkotzat hartu. Esaterako, nahas edo tarteka litezke 

‘omen’ eta komatxoak, mixed quotation delakoa sortuz; nahasketa gramatikaren aldetik 

egokia denean, betiere.204 Dena den, askotan, aski da bata edo bestea erabiltzea, zeregin 

bera baitute. 

                                                
204 Hartu, esaterako, honako adibide hau: 

 

(x) “«Etxean gutariko gehiegi zeudelako» emigratu omen zuen Arriadak.” (Berria, 2004-01-

11: 33) 
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Ohar hori eginda, itzul gaitezen harira. ‘Omen’ partikula eta ‘esan + -(e)la’ 

egitura zeregin bererako erabiltzen ditugu. Hori dela eta, aurreratu dugu, 4.3. atalean, 

balitekeela norbaitek objekzioa egitea, galdetuz esanahi bera ote duten ‘omen’dun 

perpausak eta ‘esan’ duenak. Eta esan dugu balitekeela bien arteko antzekotasuna 

saihesteagatik proposatu izana aztertzaile batzuek elementu ebidentzialak 

aurresuposizioa sortzen duten gisa aztertzea. Horien arabera, gauza desberdina 

baieztuko litzateke ‘esan’dun esaldi bat egiten denean eta ‘esan’en lekuan elementu 

ebidentzial bat dukeen esaldi bat egitean. Batean baieztuko litzateke besteren batek 

esana dela p; bestean berriz, aurresuposiziotzat hartuko litzateke eduki hori, eta 

baieztuko litzateke litekeena edo beharrezkoa dela p, hori kontuan hartuta. 

 

Hain zuzen, ikusi dugu han esatezko aditzekin gertatzen den horixe dugula 

‘omen’en kasuan ere; ondorioztatu baitugu proposizio-edukiari egiten diola ekarpena 

‘omen’ek. Zentzu horretan, aztermodu beraren arabera aztertuko genituzke ‘omen’ 

partikula eta ‘esan’ aditza. Edozein moduz ere, kapitulu honetan ikusi dugu badutela 

desberdintasun garrantzitsu bat: ‘esan’ aditzak ‘pro’ izenordain isil bat du perpausean 

artikulatuta, eta haren erreferentzia finkatu behar da hiztunak egindako esaldiaren eduki 

erreferentzial esplizitua mugatu nahi bada; ‘omen’ek, berriz, ez du halako eskakizunik. 

 

‘Esan’ aditzaren kasuan, pertsonei dagozkien aukera guztiak ditugu, aditz bat 

dugu pertsonako, eta, hala, horietako bakoitzari dagokion kategoria isila izango da 

perpausean artikulatuta. ‘Omen’ek, berriz, aukera guztiak biltzen ditu, lehenengo 

pertsonak (‘ni’ eta ‘gu’) izan ezik. Alde horretatik, askoz zehaztugabeagoa da, 

orokorragoa; dakigun gauza bakarra da jatorrizko hiztuna ez dela hiztuna bera. 

Horregatik eman dugu haren esanahian ‘‘uomen’en hiztuna ez den beste(ren) batek esana 

da’; zehaztapen orokor hori bakarrik egin daiteke. Ekar dezagun taula bat esaten ari 

garena garbiago ikusteko: 

 

 

 

                                                                                                                                          
Esango genuke “Etxean euretariko asko zeudelako emigratu omen zuen Arriadak”-edo behar lukeela; bi 

ikuspegiren arteko talka dago, jatorrizko hiztunarena eta hiztunarena. 
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5. taula  

Pertsona  ‘esan’ ‘omen’ 

 

sing. 

1 ‘esan dut’ — 

2 ‘esan duk/n’ ‘uomen’en hiztuna ez den beste(ren) batek esana da’ 

‘esan duzu’205 ‘uomen’en hiztuna ez den beste(ren) batek esana da’ 

3206 ‘esan du’ ‘uomen’en hiztuna ez den beste(ren) batek esana da’ 

 

plur. 

1 ‘esan dugu’ —207 

2 ‘esan duzue’ ‘uomen’en hiztuna ez den beste(ren) batek esana da’ 

3 ‘esan dute’ ‘uomen’en hiztuna ez den beste(ren) batek esana da’ 

 

‘Omen’ekin ez dago aukerarik hiztunak berak esandakoaren berri emateko, 

zuzenean. Eta ezin muga dezake, ‘omen’dun perpaus hutsa hartuta, testuinguruaren 

laguntzarik gabe, lehenengo pertsonaz gainerako zer pertsonak esandakoaz ari den 

hiztuna; guztiak biltzen ditu ‘omen’ek. Ikusi dugu, halere, testuinguruaren laguntzaz 

muga daitekeela nork esana den; eta parentetikoen bidez, esaldian bertan muga 

dezakegula. 

 

‘Esan’en kasuan, ‘pro’ izenordain isilaren erreferentzia finkatu beharra dago, 

hortaz, esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua mugatzeko. Nolanahi ere, bada 

salbuespen bat. Izan ere, egin liteke aditz horren erabilera ‘inpertsonala’ ere, hainbat 

kasutan, ‘esan dute’ hirugarren pertsona pluraleko adizkia baliatuz. Har dezagun honako 

perpaus hau, esate baterako: 

 

(75) Bihar euria egingo duela esan dute 

 

‘Haiek’ izenordainari dagokion ‘pro’ kategoria isila genuke perpausean artikulatuta, 

hirugarren pertsona pluraleko izenordainarekin dugun bezala. Eman dezagun lagun 

talde bat egun-pasa joateko planak egiten ari dela, eta perpaus horren esaldi bat egin 

duela batek: 

 

(76) “Bihar euria egingo duela esan dute” 

 
                                                
205 Morfologiari dagokionez plurala den arren, singular gisa sailkatu dugu hemengo helburuetarako. 
206 Nahiz eta ez dagoen hirugarren pertsonarik morfologikoki, hala jarri dugu hemengo helburuetarako. 
207 Kasu batzuetan izan liteke. Gogoan izan 179. oin oharrean (215. or.) esan duguna. 
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Kasu horretan, ez litzateke derrigorrezkoa izenordain isil horren erreferentzia mugatzea. 

‘pro’ izenordainaren erreferentzia mugatu gabe duen proposizioa komunikatu du 

hiztunak, eta entzuleek ulertu dute: 

 

(77) ‘pro’K ORDEZKATZEN DITUEN PERTSONEK ESANA DA EURIA EGINGO DUELA 

(76) ESALDIA EGIN DEN HURRENGO EGUNEAN 

 

Zeren, adibide horretan, garrantzitsua ez baita nork esan duen euria egingo duela, 

ezpada euria egingo duela, eta egun-pasa joateko planak zaputz diezazkiekeela. 

Zenbaitetan, beraz, aski da halako edukia hiztunak komunikatu nahi zuena ulertzeko, 

zehaztasun gehiagorik gabe. Honako elkarrizketa inplikatura partikularizatu hau, 

esaterako: 

 

(78) EZINGO GARA EGUN-PASA JOAN 

 

Beste eduki bat litzateke (77); eduki minimoa, esan dugun bezala, jatorrizko hiztuna 

mugatu gabe duena. Ez dakigu nor den jatorrizko hiztuna, eta ez daukagu jakin 

beharrik, kasu horretan; aski da eduki hori hiztunak komunikatu nahi duena ulertzeko.208 

 

Izan ere, beti ez dago mugatu beharrik esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua; 

esan dugun bezala, esaldiak izan baititzake eduki gehiago, eduki erreferentzial 

esplizituaz eta esandakoaz gain, inplikaturak ere alde batera utzita. Izan ditzakegu eduki 

aberastuak, perpausaren esanahi soilak eskatutako testuinguruaren ekarpenaz harago 

mugatzen direnak; hala nola kapitulu honetara bildutako (5), (13), (19), (23), (25) eta 

(28) edukiak. Eta, kontrako bidean, eduki erreferentzial esplizitua erabat mugatu gabea 

izanagatik, hainbat eduki izan daitezke hiztunak komunikatu nahi eta entzuleak igartzen 

dituenak; oraintsu ekarritako (77), adibidez. Hain zuzen, ‘monoproposizionalismoa’ edo 

perpaus baten esaldiak eduki bat eta bakarra duen ideia baztertuta azalduko genuke nola 

badiren hiztunak komunikatu nahi izan eta entzuleak igartzen dituen edukiak, eduki 

                                                
208 Etxeparek (argitaratzeko: 5) dio ‘omen’ek mugatu gabeko norbaiten esana jasotzeko besterik ez duela 

balio, eta galdera bat uzten du zintzilik, partikula hori hautazkoa edo nahitaezkoa izateari dagokionez: 

‘omen’ erabili beharra al dago jatorrizko hiztun mugatugabe baten esana jaso nahi denean? Ez da 

derrigorrezkoa, gure ustez. Aukerakoa da beti, eta baita kasu horretan ere; balia bailiteke ‘esan’ aditzaren 

erabilera inpertsonala ere, esaterako (ikus, berebat, 7.3.4. azpiatala). 
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erreferentzial esplizituak izan gabe; besteak beste, ‘esan dute’ aditzaren moduko 

erabilera inpertsonalak. ‘Pluriproposizionalismoa’ri edo esaldiek hainbat eduki 

dituztelako ikuspegiari (Korta & Perry 2007) jarraitu diogu horretarako. 

 

 Beraz, aldea dago perpaus batean ‘omen’ partikula izan edo ‘esan’ aditza izan, 

iturria mugatzeari dagokionez. Beste batek esanaren berri emateko ‘esan’ aditza 

erabiltzen denean, ‘S-(e)la esan’ tankerako perpaus batean, ‘pro’ izenordain 

singular/plural bat dago. Eta horren erreferentzia mugatu beharra dago, hiztunak 

egindako esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua mugatuz, hark esan nahi izan duena 

ulertzeko. Aitzitik, ez da hala gertatzen ‘omen’ekin. ‘Omen’ek ez du testuingurua 

baliatuz finkatu beharreko argumenturik adierazten; hau da, ez du jatorrizko hiztunaren 

argumenturik artikulatzen. Hala, ez dago horren erreferentzia mugatu beharrik 

esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua mugatzeko. Halaz ere, muga daiteke, gutxiago 

edo gehiago, testuinguruaren laguntzaz, adibideen bidez ikusi bezala. Testuinguruaz 

baliatuz, argi liteke jatorrizko hiztuna mugatua edo mugatugabea den.209 Esan dugu, 

ordea, eduki erreferentzial esplizitutik harago doan edukia dela; aberastua, alegia. 

 

Jatorrizko hiztunari dagokion ezaugarri hori dela eta, eduki desberdinak dituzte 

‘omen’dun esaldiak eta ‘esan’ duenak. Ikusi dugu eduki minimo, erreferentzial esplizitu 

eta aberastu desberdinak dituztela; jatorrizko hiztuna artikulatzearen edo ez 

artikulatzearen ondorioz, alegia. 

 

Ikusi dugu, gainera, ez dutela desberdintasun esanguratsu hori bakarrik. Lanaren 

hasieran aipatu dugu, eta 4. kapituluan polikiago aztertu, ukazio sinplearekiko eragin 

eremu zabala duela ‘omen’ek. ‘Esan’ek, berriz, ez du halako murriztapenik; eragin 
                                                
209 Bi ekarritako ebidentzial bereizten ditu Aikhenvaldek (2004a: 177-178), hiztunaren zehaztasunaren 

arabera: reported, beste batek esandakoa ekartzen denean jatorrizko egilea mugatu gabe, eta quotative, 

jatorrizko hiztuna mugatua denean. Bereizketa hori bi ekarritako ebidentzial dituzten hizkuntzetan egin 

ohi dela dio. Badirudi horixe gertatzen dela, esaterako, Amazonia ipar-mendebaldeko wanano, ekialdeko 

tukanoar hizkuntzan (Stenzel 2008: 410-411). Baina gaineratzen du balitekeela ebidentzial berak hartzea 

bien esanahiak. Esango genuke horixe gertatzen dela euskaraz, partikula berak, ‘omen’ek, bi edukiak 

adieraz ditzake; ez dago elementu bana eduki horietako bakoitzaren berri emateko. Hori dela eta, ez diogu 

beharrezko irizten biak bereizteari, xehetasun handiegietan sartzea dela eta. Nahikoa iruditzen zaigu 

adibidez adibide zedarritzea mugatua den edo ez; kontuan hartuta, gainera, ‘omen’en kasuan, ez dela 

beharrezkoa jatorrizko hiztuna mugatzea eduki erreferentzial esplizitua mugatzeko. 
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eremu zabala nahiz estua izan dezake ukazioarekiko (ikus 1.8. atala). Horrez gain, 

adierazpen-perpausei atxikita dago ‘omen’, ezin ager liteke galde- eta harridura-

perpausetan, ezta aginterazkoetan ere. ‘Esan’, aitzitik, horietako edozein perpausetan 

joan daiteke. Bestalde, ‘omen’ ezin da iteratu; alegia, ezin ager daiteke ‘omen’ perpaus 

bakun berean behin baino gehiagotan. ‘Esan’ek, aldiz, ez du halako mugarik, erabil 

liteke baliabide errekurtsibo gisa. Azkenik, ikusi dugu (1.5. atala) ‘omen’ek mugak 

dituela mendeko perpaus batzuetan txertatzeko; ez da agertzen baldintzazko 

perpausaren aurrekarian, helburuzko perpausetan eta subjuntiboko perpaus osagarriekin. 

Ez dirudi ‘esan’ek halako mugarik duenik. Eman dezagun horietako perpaus mota bana, 

hurrenez hurren: 

 

(79) Etxean geratzeko esan badute, zerbaitegatik izango da 

 

(80) Bere iritzia eman du, isilik egoten dela esan ez dezaten 

 

(81) Egia esan dezatela eskatu diete 

 

Beraz, zeregin bererako erabiltzen ditugu ‘omen’ eta ‘esan’ elementuak: beste batek 

esanaren berri emateko. Biekin adierazten eta baiezten du hiztunak beste batek esana 

dela berak egindako esaldiaren bidez ekarritako p proposizioa. Nolanahi ere, ikusi dugu, 

antzekotasuna antzekotasun, desberdintasun esanguratsuak dituztela;210 iturria 

artikulatzeari dagokionaz gain, bildu ditugun gainerakoak. ‘Omen’ek bere-bereak dituen 

ezaugarriak baititu. Ondorioz, bereiz aztertzekoak dira. Hala, gaude ez dagoela arazorik 

bi elementuak proposizio-edukiari ekarpena egiten dioten gisan aztertzeko, berdin 

aztertuagatik desberdintasun garrantzitsuak baitituzte, eta eduki desberdinak. 

                                                
210 Dirudienez, gauza bera gertatzen da beste hizkuntza batzuetan ere (Aikhenvald 2004a: 132-142). 
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5.4. Laburpena 

 

‘Omen’dun esaldi bat egiten denean zer esaten den edo zer adierazten den 

argitzen saiatzea izan da kapitulu honen zeregina. Alegia, ‘omen’dun perpausen 

esanahia eta esaldien edukiak bereiztea izan dugu helburu, aurreko kapituluan ‘omen’ek 

proposizio-edukiari ekarpena egiten diola ebatzita. ‘Omen’dun esaldiek adierazten 

dituzten edukien berri emanez hasi gara, eduki mota batzuk bereiziz: aberastua, 

erreferentzial esplizitua eta minimoa. ‘Esan’ aditzaren laguntza baliatu dugu 

horretarako. Nahiz eta zeregin bererako erabiltzen diren bi elementuak, alegia beste 

norbaitek esandakoaren berri ematen ari garela adierazteko, eta ‘omen’ ere proposizio-

edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertzea erabaki dugun arren, badute 

desberdintasun esanguratsu bat: ‘esan’ aditzak izenordain isil bat du perpausean 

artikulatuta, jatorrizko hiztunari dagokiona, eta haren erreferentzia finkatu beharra dago 

hiztunak egindako esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua mugatuko badugu. 

‘Omen’ek, ordea, ez du halako eskakizunik, ez du jatorrizko hiztunaren argumenturik 

artikulatzen. Hortaz, desberdinak dira ‘esan’ aditza duen esaldiaren eduki minimoa eta 

erreferentzial esplizitua eta ‘omen’dun esaldiarenak. Dena dela, ‘omen’en kasuan, 

testuinguruaren laguntzaz muga daiteke zenbaitetan iturria; hala kotestuan zehaztuta 

dagoelako, nola testuinguru zabalagoaren bidez ondorioztatzen delako. Halaz ere, 

mugatzea aukerakoa den heinean, hiztunak egindako esaldiaren eduki erreferentzial 

esplizitutik harantzagoko edukitzat hartu dugu jatorrizko hiztuna mugatuta duen edukia; 

aberastutzat, hain zuzen. 

 

Eduki horiek bereiziz iritsi gara ‘omen’dun perpausen esanahia mugatzera, 

‘omen’dun perpausen esaldi guztiek batean duten eduki gisa ulertuta; ‘omen’dun 

perpaus bakoitzaren esaldi guztiek batean duten eduki minimo tipoa oinarri hartuta, 

hartatik oso hurbil baitago esanahia. Esanahi horren gaineko ohar eta zehaztapen batzuk 

egin ditugu. Azkenik, ‘omen’ek eta ‘esan’ek dituzten desberdintasunak laburbildu 

ditugu. Nahiz eta zeregin bererako erabili, eta biak proposizio-edukiari ekarpena egiten 

dioten gisan aztertu, bereiz hartzekoak direla ondorioztatzeko, dituzten desberdintasun 

esanguratsuak gogoan. 
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 ‘Omen’en esanahia emanda, esanahi horretako ezaugarri bat argitzen saiatuko 

gara hurrengo kapituluan; ‘esana da p’, alegia. Aztertuko dugu zergatik diogun hiztuna 

ez den besteren batek esana izan behar duela hiztunak ‘omen’en bidez dakarren p 

proposizioak. Batetik, ikusiko dugu ezin eman litekeela hizketa-ekintza batzuen berri 

‘omen’en bidez, adierazpen-perpaus batek baieztua izan beharra daukanez gero 

hiztunak ‘omen’en bidez dakarren p proposizioak. Bestetik, badirudi ezin eman 

litekeela inplikaturen eta aurresuposizioen berri ‘omen’en bidez. Galdeketa bat egin 

diegu zenbait hiztuni, ‘omen’en bidez eduki horien berri ematea onartzen duten edo ez 

ikusteko, eta emaitzek erakusten dute hiztunek joera dutela ez onartzeko. 
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BESTEREN BATEK ESANA VS. ESAN GABE KOMUNIKATUTAKOA 
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6.0. Sarrera 

 

 Aurreko kapituluan ‘omen’dun esaldien edukiak bereizi ditugu, ‘esan’ aditza 

lagun hartuta: minimoa, erreferentzial esplizitua eta aberastua. Segidan, ‘omen’dun 

esaldien eduki minimo tipotik abiatuta, gure proposamenaren arabera, ‘omen’dun 

perpausek duten esanahia eman dugu, ‘omen’dun zeinahi perpausen esaldi guztiek 

batean duten eduki gisa ulertuta: ‘omen’dun esaldiaren hiztuna ez den besteren batek 

esana da p. Eduki hori zorrozteko, beste urrats bat egiten ahaleginduko gara oraingo 

honetan, azalduz zergatik diogun hiztuna ez den besteren batek esana behar duela izan 

pk; hau da, saiatuko gara argitzen zergatik darabilgun ‘esana da’ kontzeptua. Azken 

batean, ikusi nahi dugu zer eduki motaren berri eman dezakeen hiztunak ‘omen’en 

bidez. 

 

 Esan dugu Griceren zentzuan ulertzen dugula ‘esana’ kontzeptua, ‘omen’i 

dagokion bezainbatean; eta, horren baitan, ‘baieztutakoaren’ zentzuan, ‘omen’en 

ezaugarriak kontuan hartuta. Alegia, S adierazpen-perpausaren esaldi batek baieztua 

izan beharra dauka beste batek esandako p proposizioak, adierazpen-perpausetan 

bakarrik ager bailiteke ‘omen’; ez galde-perpausetan, ez harridurazkoetan, ez 

aginterazkoetan. Esango dugu, ordea, ‘baieztu’ kontzeptu hori ez dela berdindu behar 

hizketa-ekintzen teoriako baierakoa ilokuzio-xedearekin, beste hizketa-ekintza mota 

batzuk ere baiezpen kasuak baitira. Eta, horren ildotik, ikusiko dugu zein hizketa-

ekintza motaren berri eman daitekeen ‘omen’en bidez eta zeinen berri ez. 

 

 Nolanahi ere, oraindik gehixeago zehatz daiteke ‘esana da’ kontzeptua, 

‘omen’entzat erabiltzean. ‘Omen’ duen esaldiaren hiztuna ez den besteren batek esana 

da ‘omen’dun perpausaren esaldiko p proposizioaren edukia. Eta hiztunak ez dakar 

hitzez hitz eduki hori, baizik eta bere ikuspegira egokituta, edo bere galbahetik pasatuta. 

Honako galdera hauek sortzen ditu ezaugarri horrek: zenbateraino lotu behar zaio 

hiztuna pri, hori ‘omen’ duen esaldiaren pean ekartzean? Zenbateraino izan behar du 

leial proposizio horrekin? Zer-nolako edukia izan beharra dauka pk ‘omen’en bidez 

ekartzeko? Galdera horiei erantzuten saiatuko gara kapitulu honetan. Zehazki, aztertuko 

dugu eman ote daitekeen inplikaturen eta aurresuposizioen berri ‘omen’en bidez. 
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Horretarako, galdeketak egin dizkiegu hainbat euskal hiztuni. Eta emaitzek erakusten 

dute, orokorrean, hiztunek joera dutela ez hain begi onez ikusteko jatorrizko hiztunak 

egindako esaldiaren bidez sortutako inplikaturak eta aurresuposizioak ‘omen’en bidez 

ekartzea. Azken batean, eduki horiek ez dira esaten, ez dira esanak, ezpada hiztunak, 

esaldi bat eginez, esan gabe komunikatzen dituen edukiak. Besteak beste, hargatik 

darabilgu esana kontzeptua. 
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6.1. Baieztutako proposizioak eta baierako hizketa-ekintzak 

 

5.2. atalean zehaztu dugu Griceren (1967a) zentzuan darabilgula ‘omen’en 

esanahiaren deskripzioko ‘esana da’ kontzeptua, baina hark baino hertsiago ulertuta. 

Baiezturen baliokidetzat hartu behar da ‘esandakoa’, ‘omen’en kasuan, adierazpen-

perpausetara mugatuta baikaude; adierazpen-perpausei bakarrik lot dakieke ‘omen’, 

ezin ager daiteke galde-perpausetan, harridurazkoetan eta aginterazkoetan. 

 

Hori horrela, pk baieztutako proposizioa izan beharra daukala onartzeak eraman 

dezake bat pentsatzera, hizketa-ekintzen teoriara lerratuta, baierakoa izan beharra 

daukala, nahi eta nahi ez, jatorrizko hiztunak egindako hizketa-ekintzak. Badirudi 

horixe gertatzen zaiola Fallerri (2002: 195-204) (hala aurreratu dugu 3.3.1. azpiatalean), 

cuzco kitxuako ‘-si’ enklitikoa hizketa-ekintzen teoriaren arabera aztertzean. Zernahi 

gisaz, ‘omen’en kasuan, behintzat, ezin da egin halako loturarik baieztuaren eta 

baierakoaren artean. Zeren jatorrizko hiztunaren (eman dezagun, Amaiaren) hizketa-

ekintza izan baitaiteke: 

 

(1) konpromisozkoa: “Bihar joango naiz” 

 

(2) adieraztekoa: “Pozten nau zu berriz ikusteak” 

 

eta hiztunak ‘omen’dun esaldi batekin eman horren berri: 

 

(3) “Bihar etorriko omen da” 

 

(4) “Pozten omen du ni ikusteak” 

 

Horrek adierazten du, gure iritzian, ‘baieztu’ gricearra eta hizketa-ekintzen 

teoriako baierako ilokuzio-xedea ez direla gauza bera; proposizio bat baieztuta, 

konpromisozko eta adierazteko hizketa-ekintzak egin baitaitezke (literalki), baierakoez 

gain; (1)en eta (2)n bezala. 
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Ohar bat egin beharra dago, dena dela. Hain zuzen, (1) esaldia eman dugu (3) 

esaldiko p proposizioaren oinarri gisa. Baina izan liteke, halaber, Eluskak egindako (5) 

esaldia, esaterako: 

 

(5) “Bihar joango omen da [Amaia]” 

 

edo honako beste hau: 

 

(6) “Bihar joango da” 

 

Hortaz, anbiguotasuna dugu, kasu horretan, jatorrizko hiztunak esandakoari dagokionez 

(aipatu dugu 5.1.4. azpiatalean ere), eta testuinguruak bakarrik argi lezake zer hizketa-

ekintzaren berri ematen ari den hiztuna (3) esaldiaren bidez. Konpromisozko ilokuzio-

indarra duen (1) esaldiaren berri ematen ari al da? Edo baierako (5)en berri (‘omen’ 

duena, era berean)? Edo (6)ren berri agian? Zeina baierakoa den baita ere, baina 

‘omen’ik gabea. Ilokuzio-indarrari dagokion anbiguotasuna dugula esango genuke 

(gogoan izan 5.1.4. azpiatalean ikusitakoa). Berebat (4)ren kasuan, hiru esaldi izan 

ditzake, gutxienez, oinarrian: (2) adieraztekoa, honako baierakoa, 

 

(7) “Pozten omen du [Amaia] zu ikusteak” 

 

eta honako beste baierako hau, ‘omen’ik gabea: 

 

(8) “Pozten du [Amaia] zu ikusteak” 

 

Eta badirudi (5)-(8) baierakoen berri bakarrik eman ahal izango litzatekeela (3) eta (4) 

gisako esaldien bidez, baieztua eta baierakoa lotzen dituztenen arabera. Alegia, 

horientzat ez legoke anbiguotasunik; ezingo litzateke eman (1)en eta (2)ren berri. Hala 

iradokitzen dute. 

 

Nolanahi dela, eta berriro hariari helduta, baiezpenaren eta baierakoaren artean 

loturarik ezin dela egin argituta ere, baliteke hizketa-ekintzaren teoriazaleek honako hau 

esatea aurreko (3) eta (4) adibideei buruz: “‘omen’ek ekarpena proposizio-edukiari ez, 

baizik ilokuzio-indarrari egiten diola ikusten da hor”. Izan ere, hizketa-ekintzaren 
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ilokuzio-indarra bat bera da ‘omen’dun esaldi horietan: baierakoa. Nahiz eta jatorrizko 

hizketa-ekintzena konpromisozko ilokuzio-xedea eta adieraztekoa izan, hurrenez 

hurren. 

 

Haatik, ondorio okerra litzateke hori ere, gure ustez; ilokuzio-indarra aldatzea ez 

baitu ‘omen’ek eragiten, ezpada hiztuna aldatzeak. Hizketa-ekintzaren teoriak zehazten 

duenez, batek ezin du promes egin edo poza adierazi beste baten izenean, promesa edo 

poza egiazki edo faltsuki deskribatu baizik. Izan ere, batek ezin du berea ez den gogo-

egoera bat adierazi, ezpada beste baten gogo-egoera egiazki edo faltsuki deskribatu 

besterik ez. Konpromisoaz edo gogo-egoera adierazteaz den bezainbatean, hirugarren 

pertsonaren ikuspegia hartzeak eragiten du, hortaz, ilokuzio-indarra aldatzea; eta ez 

‘omen’ek. Horixe erakusten dute ‘omen’ik gabeko gisa horretako esaldiek: 

 

(9) “Bihar etorriko da” 

 

(10) “Pozten du ni ikusteak” 

 

(9)n eta (10)en ez dago promesaren edo poza adieraztearen aztarnarik. 

 

Konpromisozko eta adierazteko hizketa-ekintzei buruz aritu gara orain artean, 

eta ez dugu eman gainerako hizketa-ekintzen adibiderik ‘omen’ekin. Zuzentzekoei 

dagokienez (aginduak, eskaerak eta galderak dira, besteak beste), pentsatzekoa da, 

‘omen’ ezin ager baitaiteke ez aginterazko perpausetan ez galderetan, ezingo dugula 

eman zuzentzeko hizketa-ekintzarik ‘omen’en bidez. Ikus dezagun, dena den, zer 

gertatzen den. Demagun honako zuzentzeko hizketa-ekintza hau dugula: 

 

(11) “Buka ezazu lana lehenbailehen” 

 

Eman al liteke horren berri ‘omen’en bidez? 

 

(12) *“Buka omen ezazu lana lehenbailehen” 

 

Ez da gramatikala sortzen den perpausa. Eta honako beste hau? 
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(13) “Lana lehenbailehen bukatzeko agindu omen dizu” 

 

Egokia da esaldia, baina (13)ren bidez hiztuna ez da ari (11) zuzentzekoaren berri 

ematen, baizik eta honen tankerako baierakoaren berri: 

 

(14) “Lana lehenbailehen bukatzeko agindu dio” 

 

Agerbidezkoen gainean, berriz, zalantzak ditugu. Aditz performatiboak 

darabiltzaten esaldiak izaten dira, normalean. Esate baterako: 

 

(15) “Hitz ematen dut bihar joango naizela” 

 

Eman ote dezake hiztunak beste bati entzundako esaldi hori ‘omen’ekin? 

 

(16) “Hitz ematen omen du bihar etorriko dela” 

 

Ez zaigu hain naturala egiten esaldi hori, duda-muda handiak ditugu horren 

egokitasunaz. Baliteke esaldi performatiboek eragiten dituzten zalantzetan izatea 

jatorria duda horiek. Izan ere, ez dago batere garbi, performatiboen kasuan, baiezpena 

eta hitz ematea, kasu honetan, egiten ote ditugun aldi berean, edo bietako bat zuzenean 

eta bestea zeharka, edo zer (ikus Searle 1989, Bach & Harnish 1992, Jary 2007 eta 

Vanderveken 1990). Jaryk (2007: 210-211) dioenez, hainbat egilek babestutako 

ikuspegia da performatibo esplizituak aztertu behar direla kasuan kasuko ekintza egiten 

ari delako inferentzia onartzen duten baiespen gisa; nahiz eta biak bereiztearen alde 

egiten duen berak gero. Adibide bat dakar: 

  

(17) “Promes egiten dut ez dudala berriro edango” 

 

(17) promesa gisa har daitekeela dio, edo baiespen gisa, (18)ri erantzunez esana bada. 

 

(18) “Zer egiten duzu izugarrizko ajearekin jaikitzen zarenean?” 

 

Ikus dezagun, orain, zer gertatzen den (17)ren berri ‘omen’en bidez emanda: 
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(19) “Promes egiten omen du ez duela gehiago edango” 

 

Oraingoan ere esango genuke ez dugula hain egokitzat jotzen promesaren berri emate 

gisa hartuta, baina onartuko genuke baiezpenaren berri emate gisa ulertuta; esan nahi 

baita, (18) galderaren erantzuna bada ‘omen’en bidez ekarritakoa. Alegia, ohitura 

adieraziko luke aspektu burutugabeko ‘egiten du’ aditzak. 

 

 Agerbidezko hizketa-ekintzak ‘omen’en bidez ematea nahi badugu, beraz, 

aditzaren aspektua aldatu beharra dagoela deritzogu, aspektu burutugabetik burutura. 

(17)ren kasuan, esate baterako, esaldi horretako ‘egiten dut’ aditzari ‘egiten du’ 

legokioke ‘omen’en bidez ekartzean, hiztuna aldatzen baita. Baina pertsona aldatzeaz 

gain, badirudi aditzaren aspektua ere aldatu beharra dagoela; ‘egin du’ esanez, baldin 

eta hizketa-ekintza performatiboaren berri eman nahi badugu. Demagun honela eman 

duela batek entzun duen (17) esaldi performatiboaren berri, ‘omen’en bidez: 

 

(20) “Promes egin omen du ez duela berriro edango” 

 

‘Egiten du’ gordez gero, (19)n bezala, baiezpenaren berri emate gisa ulertuko litzateke; 

beharrezkoa da, hortaz, aspektua aldatzea. Nolanahi ere, arraroa da ‘omen’dun (20) 

esaldia ere, aspektu burutua izanagatik. 

 

 Gaude baduela azalpen bat bitxi izate horrek. Performatiboen izaera nagusian 

legoke gakoa. Esaldia egitean gauzatzen dira, izan ere, ilokuzio-xede performatiboa 

duten hizketa-ekintzak; eta, zentzu horretan, gertaeren edo ekintzen tankera hartzen 

diegu. Hori dela eta, ez diogu hain egoki irizten batek, beste bati (17) entzunda, (20) 

esateari, hitz ematearen gertaera zuzenean bizi izan duen neurrian. Honako beste hau 

esango luke: 

 

(21) “Promes egin du ez duela berriro edango” 

 

Alegia, ‘omen’ik gabeko esaldia. Eta beste norbaiti (21) entzun dionak esango du, 

esatez gero, (20) esaldia. Baina (21) esaldia ez baita performatiboa, ezpada baierakoa, 

(20) esaldiak ez du hizketa-ekintza performatibo baten berri ematen, baizik eta baierako 

baten berri. Hortik ondorioztatzen da hiztunak ezin erabil dezakeela ‘omen’ zuzenean 
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esaldi performatibo baten berri emateko; zuzenean bizi izandako edo ikusitako gertaera 

baten eitea duenez gero, ez du ‘omen’ erabiliko hori kontatzeko. 

 

 Gure ikuspegiaren arabera, hortaz, esaldi performatiboak egin egiten dira, eta ez 

esan; ekintzak dira, eta ez baiezpenak. Ondorioz, esango genuke, horien izaerari 

dagokion eztabaidan, bat egiten dugula Jaryrekin (2007) eta performatiboak baiespenak 

ez direla diotenekin (besteak beste, Austinekin (1961), Searlerekin (1969) eta 

Recanatirekin (1987)). Baiezpenak izan balira, ez zegokeen arazorik ‘omen’en bidez 

emateko; aitzitik, arraroa da horiek ‘omen’ekin ekartzean sortzen den esaldia. 

 

 Ondorio orokor bat atera daiteke ilokuzio-xedeei eta ‘omen’i dagokien 

bezainbatean, perpaus motak ere kontuan hartuta. Adierazpen-perpausetan bakarrik ager 

daiteke ‘omen’, eta, ondorioz, baieztutako proposizioetan. Horri lotuta, ‘omen’ekin 

baierako ilokuzio-xedea duten esaldien berri eman ahal izateaz gain, eman daiteke 

bestelako ilokuzio-xedea duten hizketa-ekintza batzuen berri ere. Hain zuzen, 

konpromisozko eta adierazteko ilokuzio-indarra duten hizketa-ekintzak ekar daitezke, 

adierazpen-perpausei dagozkien esaldiek adierazitako baieztutako proposizioak 

baitira.211 Zuzentzekoak ez, ordea, galdera, eskaera eta aginduen gisakoak izaten baitira; 

galde-perpaus eta aginterazkoetan agertu beharrekoak, beraz. Eta esan dugu ‘omen’ ezin 

dela joan era horretako perpausetan. Lotuta daude, beraz, perpaus mota eta ilokuzio-

xedea, ‘omen’i dagokionez. Lotura horretatik kanpora geratzen dira performatiboak, 

baieztutako proposizioen itxura duten arren, defendatu baitugu ez direla halakoak, eta 

argudiatu ez dugula oso egokitzat jotzen ‘omen’en bidez ematea. Kasu berezia da 

agerbidezko ilokuzio-xedearena, bere-berea duen ezaugarri bat izaki: esaldia egitean 

gauzatzea. 

                                                
211 Harridurazko perpausen bidez egiten diren adierazteko hizketa-ekintzak izan ezik. Ezin eman liteke 

horien berri ‘omen’en bidez.  
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6.2. ‘Omen’ eta esaten ez diren edukiak 

 

 Aurreko atalean ikusi dugu zer hizketa-ekintza motaren berri eman daitekeen 

‘omen’en bidez, ‘omen’dun perpausaren esanahiko ‘esana da’ hori zehazte aldera. 

Ondorengo bi atalen helburua, berriz, da aztertzea eman ote daitezkeen hiztunak esan ez 

baina esate horretan komunikatzen dituen bestelako eduki ez-literalak ‘omen’en bidez. 

Inplikaturak eta aurresuposizioak hartuko ditugu aztergai, zehazki. Atal honetan 

argibide batzuk emango ditugu ‘omen’ek inplikatura eta aurresuposizioekin duen 

harremanaz, eta gure hipotesiak edo usteak aurkeztuko. Hurrengo atalean, berriz, 

hiztunei egindako galdeketen berri emango dugu, gure intuizioetan bakarrik ezin 

oinarritu eta. Emaitzak ikusiko ditugu, eta horietatik ateratzen ditugun ondorioak. 

 

6.2.1. Inplikaturak 

 

 Hasteko, argitu nahi dugu inplikaturatzat hartu ditugula zeharkako hizketa-

ekintzak. Horri heldu aurretik, ordea, ohar batzuk egingo ditugu hizketa-ekintzen eta 

‘omen’en arteko harremanaren gainean. 

 

Hizketa-ekintza zuzenak eta zeharkakoak bereizten dira hizketa-ekintzen 

teoriaren baitan; edo, hobeto esanda, hizketa-ekintza berean, hizketa-ekintza zuzena eta 

zeharkakoa egin daitezke aldi berean (Searle 1975). Hala, batek dioenean 

 

(22) “Badaukazu gatza pasatzerik?” 

 

edo 

 

(23) “Surik ba al duzu?”, 

 

galdera egiten du zuzenean, baina eskatu ere bai, normalean; zeharka bada ere: 

 

(24) PASA IEZADAZU GATZA 
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(25) EMAN IEZADAZU SUA 

 

Hurrengo adibideek erakusten duten moduan, ezin da eman hizketa-ekintza horien berri 

‘omen’dun esaldien bidez; ez zuzenen berri (26)-(27), ez zeharkakoen berri (28)-(29): 

 

(26) *“Badaukazu omen gatza pasatzerik?” 

 

(27) *“Surik ba omen duzu?” 

 

(28) *“Pasa omen iezaiozu gatza” 

 

(29) *“Eman omen iezaiozu sua” 

 

Lehenxeago eman dugu horren arrazoia; gogora dezagun, nolanahi ere: 

baiezpenetako proposizioa behar du ‘omen’ek, ez zuzentzekoetakoa edo 

agerbidezkoetakoa. Halaxe esplika daiteke, berebat, honako beste kasu hau: 

 

(30) “Hanka zapaltzen ari zara (niri)” 

 

Zuzenean, baierako hizketa-ekintza da; zeharka, berriz, zuzentzekoa: 

 

(31) KEN IEZADAZU HANKA GAINETIK 

 

Hori dela eta, esan daiteke 

 

(32) “Hanka zapaltzen ari omen natzaio”; 

 

ez, ordea, 

 

(33) *“Ken omen diezaiodala hanka gainetik”. 
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Baina, ez du ‘omen’en eta hizketa-ekintzen arteko harremanari buruzko guztia 

azaltzen ilokuzio-indarren gainean esandako horrek. Hartu, bestela, honako kasu hau. 

Batek esaten duenean 

 

(34) “Itxura ederra daukate marrubi horiek”, 

 

zuzenean, baierako ekintza egin du; eta zeharka, aldiz, adieraztekoa. Esate baterako: 

 

(35) GUSTURA JANGO NITUZKE ORAINTXE BATZUK 

 

Aurreko atalean esan dugunaren arabera, badago ematerik adierazteko ekintza baten 

berri ‘omen’ erabiliz. Horri jarraiki, bi hizketa-ekintzak eman ahal izango lirateke 

‘omen’en bidez, (34)ren kasuan: zuzena eta zeharkakoa. Dena dela, bestelakoak dira 

kontuak. Izan ere, 

  

(36) “Itxura ederra omen daukate marrubi horiek” 

 

egokia den arren, ez dirudi horren zeharkako hizketa-ekintzaren berri honela eman 

dezakegunik: 

 

(37) #“Gustura jango omen lituzke oraintxe batzuk” 

 

Zeharkako hizketa-ekintza adieraztekoa duenez (34)k ((35), alegia), printzipioz, ez 

legoke arazorik ‘omen’ekin emateko. Ez diogu oso natural irizten, ordea; nahiz eta 

gramatika aldetik zuzena den, aurreko (28)-(29) adibideak ez bezala. 

 

Hortaz, ez dirudi adierazteko hizketa-ekintza guztiak eman daitezkeenik 

‘omen’en bidez. Honako ondorio honetara gakartza horrek guztiak: perpaus 

‘omen’dunaren esanahiaz ari garenean (hiztuna ez den besteren batek esana da p), 

bazter batera geratzen dira zeharka adierazitako proposizioak. Zeharka adierazitako 

proposizioa ezin da inork esandakotzat hartu. Edo hobeto esanda, ‘omen’en bidez, 

besteak beste, zeharka adierazitako proposizioen berri eman ezin delako jarri dugu 

haren esanahian ‘esana da’ kontzeptua. 
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Lehenbiziko adibideek ((22), (23) eta (30)) ez digute balio erakusteko ezin eman 

dezakegula zeharkako hizketa-ekintzen berri ‘omen’en bidez. Izan ere, etsenplu 

horietan, zuzentzekoak dira zeharkako hizketa-ekintzak, eta ikusi dugu ezin eman 

daitekeela halako ilokuzio-indarra duen esaldirik ‘omen’en bidez. Beraz, (34) gisako 

adibideak bakarrik har ditzakegu kontuan esaten ari garena argudiatzeko; hau da, 

ilokuzio-indarrari dagokionez, ‘omen’ekin emateko modukoa izan arren, ez diogu oso 

natural irizten horren bidez inplikatutakoaren berri ‘omen’en bidez emateari. 

 

Aitzitik, zaila da hizketa-ekintzen halako adibideak topatzea. Hasteko, 

lehenbizikoen modukoak dira Searlek (1975) ematen dituen hizketa-ekintzen ereduak 

ere, zuzentzeko ilokuzio-indarra dutenak. Bestalde, askotan ez da batere erraza hizketa-

ekintzen eta inplikaturen arteko bereizketa egitea, muga lausoa da bien artekoa. 

Hizketa-ekintzen adibidetzat hartu dugu, esaterako, (34) adibidea, baina berdintsu 

zatekeen inplikaturatzat hartuta ere. Searlek berak dio, baita ere, Gricek inplikaturak 

berreskuratzeko aipatzen dituen kooperazio printzipioak eta elkarrekin partekatutako 

oinarriko informazioa sartzen direla hizketa-ekintzak esplikatzeko tresnaren baitan, 

hizketa-ekintzen teoria eta entzulearen inferentziak egiteko gaitasunarekin batera. 

 

Berebat, Greenen (2007: 8-9) ustez, elkarrizketa inplikaturen ereduaren arabera 

esplika daitezke zeharkako hizketa-ekintzak. Dio zeharkako hizketa-ekintzak ez direla 

hasieran dirudien bezain ohikoak, eta hiztunaren asmoarekin lotzen ditu, zeina ageriko 

egin beharra duen hiztunak, nolabait. Esaterako, azalpen onenaren inferentzia eginez. 

Horregatik, iruditzen zaio eredu bera jarraituz esplika daitezkeela bi edukiak, 

elkarrizketa inplikatura ere komunikazio-asmoaren eta azalpen onenarentzako 

inferentziaren eskuragarritasunaren araberakoa dela eta. 

 

Bachen iritzian (1998), halaber, Gricek elkarrizketa inplikaturei lotuta 

atzemandako prozesu mota beretan oinarritzen dira ez-literaltasuna eta zeharkakotasuna. 

Konstatatzaile (constative) ez-literal edo zeharkakoen kasu berezia besterik ez dira, 

harentzat; perpaus indikatiboak erabiliz eginak. 

 

Horiek guztiak direla eta, inplikaturekin batera sailkatu ditugu lehenbiziko 

begiratuan zeharkako hizketa-ekintzen itxura duten adibideak, zalantzak uxatze aldera. 

Aurreratu dugu ez zaigula oso naturala egiten (37) adibidea; alegia, zeharkakotzat hartu 
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dugun baina inplikatura gisa ere har litekeen edukiaren berri ‘omen’en bidez ematen 

duena. Har dezagun, orain, inplikatura garbi baten adibidea. Griceren (1967a) etsenplu 

ezaguna, esaterako, atarikoetan ekarri duguna: A eta B hizketan ari dira C lagunari 

buruz. C banketxe batean lanean hasi berria da. 

 

(38) A: “Zer moduz dabil lanean C?” 

B: “Nahiko ondo dabilela uste dut, ez dute kartzelan sartu oraindik” 

 

Bk esaldi hori eginez, adierazi du bere ustea dela C ondo dabilela, eta ez dutela 

kartzelan sartu, lan berrian hasi denetik esaldiaren denbora arte. Baina garbi dago beste 

zerbait ere komunikatu diola Ari; beste zerbait ere ulertarazi dio Ari, esandakoa esanez. 

Adibidez, Ck ez duela lapurretarik egin oraindik, hura ezagututa espero zitekeen bezala, 

edo egin badu ere, ez dutela atzeman oraindik: 

 

(39) CK EZ DU LAPURRETARIK EGIN ORAINDIK 

 

Orain, emango al genuke Ak egindako esaldiaren berri ‘omen’en bidez? 

 

(40) “Nahiko ondo dabilela uste omen du, ez omen dute kartzelan sartu 

oraindik” 

 

Bai, egokia da erabat. Baina zer esan (39) inplikatura ‘omen’en bidez ekartzeaz? 

 

(41) #“Ez omen du lapurretarik egin oraindik” 

  

Arraroa egiten zaigu esaldia. Gure intuizioaren arabera, ezin eman daiteke inplikaturen 

berri ‘omen’en bidez. Nolanahi ere, hurrengo atalean ikusiko dugu uste berekoak diren 

galdeketa egin diegun hiztunak. Orduan erantzungo dugu gauza bat esan eta, hori 

esanez, beste zerbait ere komunikatzen den kasuetan, eman ote daitekeen ‘beste zerbait’ 

horren berri ‘omen’ baliatuta. 
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6.2.2. Aurresuposizioak 

 

Horien ondoan, aztertuko dugu eman ote daitekeen aurresuposizioen berri 

‘omen’en bidez. Aurresuposizioak esandakotzat ez baina inplikaziotzat hartzen dira 

(ikuspegi semantikoaren arabera), nahiz egiazkotzat edo solaskideek partekatutzat, 

oinarri komun gisa (ikuspegi pragmatikoari jarraiki).212 Ekar dezagun adibide bat. 

Azkenaldian, larunbatetan ere lan egitea tokatu zaio Maierri, eta honako hau esan dio 

Joanari: 

 

(42) “Datorren larunbatean ere lan egin beharko dut” 

 

Honako honen modukoa aurresuposatuz hori esanez: 

 

(43) BESTE LARUNBAT BATZUETAN ERE LAN EGIN BEHAR IZAN DU MAIERREK 

 

Esan ote diezaioke gero Joanak euren lagun bati honako beste hau? 

 

(44) “Beste larunbat batzuetan ere lan egin behar izan omen du Maierrek” 

 

(42) esaldiaren hiztunak ez du esan beste larunbat batzuetan ere lan egin behar izan 

duela, baizik eta aurresuposatu egin du. Eman ote daiteke esan ez, baina esate horretan 

aurresuposatzen diren edukien berri ‘omen’en bidez? Zalantzak ditugu horren 

egokitasunaz. Hiztunei egindako galdeketek lagunduko digute gauzak gehixeago 

zehazten. 

 

6.2.3. Hipotesiak 

 

                                                
212 Esan dugu lehen ere kontzeptu zaila eta eztabaidatua dela aurresuposizioena. Aurkezpen txiki bat 

besterik ez da eman duguna, baina nahikoa hemen landuko dugunerako; ez gara xehetasun gehiagotan 

sartuko lan honetan. Horien berri izateko, ikus, besteak beste, Karttunen & Peters (1979); Katz & 

Langendoen (1976) eta Soames (1989). 
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 Esan ez, baina hala inplikatu nola aurresuposatu egiten diren edukiak ditugu, 

beraz, aztergai kapitulu honetan. Era horretako edukiak ‘omen’en bidez eman ote 

daitezkeen ikusiko dugu; berebat, ‘esan’ aditzarekin eman daitezkeen, funtzioz oso 

tankerakoak direla kontuan hartuta. Eta bien artean alderik baden aztertuko dugu. 

Horretarako, galdeketa batzuk egin dizkiegu hainbat subjekturi. 

 

 Oraintsu aurreratu dugu gure intuizioetako bat, inplikaturak hizpide hartzean: ez 

diogu oso natural irizten inplikaturak ‘omen’en bidez ekartzeari. Horri erantsi diogu 

zalantzak ditugula aurresuposizioak ‘omen’en pean ekartzearen zilegitasunaz. Eta 

ausartuko gara esaten iruditzen zaigula (i) subjektuek ere, oro har, ez dutela erraz 

onartuko inplikaturak eta aurresuposizioak ‘omen’en bidez ematea, eta (ii) are gutxiago 

‘esan’ekin ekartzea. 

 

Ikusiko dugu zer prozedura baliatu dugun galdeketak egiteko, eta zer emaitza 

eman dizkiguten. Saiakera egin dugu, eta badirudi joera batzuk ikusteko, bederik, balio 

duela. Izan ere, ez dugu izan erreferentziarik; ez dugu topatu halako probarik literaturan, 

beste hizkuntzetako ‘omen’en tankerako elementuak aztertzean, nahiz eta aipamen 

batzuk egin diren gisa horretako eduki ez-literalak ebidentzialen bidez ematearen/ez 

ematearen inguruan (ikus 228. oin oharra, 6.3.5. azpiatalean, 321. or.). Ikus dezagun, 

bada, nola zertzen den hiztunei egindako galdeketa, inplikatura eta aurresuposizioei 

erreparatuta. 
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6.3. Galdeketak 

 

 Aurreratu dugu, adostasun/desadostasun testaz aritzean, galdeketa sorta zabalago 

baten baitakoak zirela han ekarritako hiru egoerak (3.4.3. azpiatala). Oraintxe da 

gainerako hamahiruak biltzeko unea. ‘Omen’dun esaldiaren edukia (besteren batek 

esana da p) uka ote daitekeen jakitea zen haien helburua, ‘omen’ proposizio-edukiari 

ekarpena egiten dion gisan azter daitekeen ikusteko. Hauen xedea da, berriz, aztertzea 

eman ote daitekeen esan ez baina esaldia eginez komunikatzen diren eduki ez-literalen 

berri ‘omen’en bidez. Hamahiru egoera horietatik bederatzi inplikaturei dagozkie (8.-

16. egoerak) eta lau aurresuposizioei (4.-7. egoerak).213 

 

6.3.1. Prozedura 

 

 Aurreko galdeketen prozedura bertsua jarraitu dugu hauetan; antzeko egitura 

dute. Egoera bakoitzak bere testuingurua du, eta solaskideek elkarrizketa bat dute 

testuinguru horretan. Hiru lagunen arteko solasaldia da gehienetan: batek gauza bat 

galdetu du, eta beste batek erantzun egin dio; hirugarrena despistatu samar dago, eta ez 

du entzun erantzuna. Hori dela eta, “Zer?” galdetzen dio lehenbiziko hiztunari, eta hark 

erantzun egiten dio, bizpahiru erantzun emanez, bigarren hiztunaren erantzunaren 

edukian oinarrituta. Erantzun batean, hiztun horrek esandakoa214 dakar; bestean, berriz, 

esandako horren bidez inplikatutakoa edo esandako horretan aurresuposatutakoa; 

‘omen’ baliatuz bietan. Bost aukerako egokitasun eskalaren arabera epaitu behar du 

subjektuak erantzun bakoitza, independenteki, bata bestearekin alderatu gabe. Eman 

dezagun adibide bat, diapositiben bidez: 

                                                
213 Zenbaki horiek ez dute esan nahi egoera horiek hurrenkera horietan doazenik galdeketan. Esan dugu 

nahastuta sartu ditugula egoera guztiak, subjektuak ahalik eta gutxien ohar daitezen zer bilatzen dugun. 
214 ‘Esandakoa’ diogunean, uler bedi ‘eduki literala’ esan dioguna; alegia, bereizi ditugun hiru edukiei 

erreferentzia egiten diena orokorrean. 
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1.       

 
2. 

 
  

Beste batzuetan, berriz, sinpleki, solaskide batek zerbait esan dio beste bati. 

Ondoren, bigarren horrek hark esandakoa kontatzen dio hirugarren bati, beste 

testuinguru batean, ‘omen’ baliatuta. Ikus hurrengo egoera: 
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1.       

 
2. 

 
3. 
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Inplikaturei dagokienez, Gricek (1967a) inplikaturez ari dela dakartzan 

adibideak gogoan, horien lagin bat bildu nahi izan dugu atondutako galdeketetan, 

bederatzi egoera baliatuta. Tartean, Gricek berak dakartzan adibide batzuk erabili 

ditugu, egokituta, literaturan ezagun direla eta:215 bankuan lanean hasi berria den 

lagunaren adibidea, filosofiako ikaslearena, ironiarena (bere laguna saltzen duenarena, 

haren sekretu bat kontatuz hark negozioetan lehiakide duenari) eta metaforarena (“You 

are the cream in my coffee”; “Zu zara nire bihotzeko azukre koxkorra” gisa ekarri 

dugu). Horiei beste batzuk erantsi dizkiegu, asmatutakoak. Elkarrizketa inplikatura 

partikularizatuen adibideak ditugu horiek guztiak. Baina ikusi dugu nola bereizten 

dituen Gricek (1967a), elkarrizketa inplikaturen baitan, partikularizatuak eta orokortuak. 

Hala, sartu dugu orokortuen adibide bat ere,216 ‘eta’ juntagailua duena, ikusteko nola 

hautematen duten subjektuek gertaeren hurrenkera edo kausa-ondorioa eragina. 

 

Aurresuposizioei dagokien bezainbatean, berriz, lau egoera sortu ditugu, esan 

bezala; subjektuek aurresuposizioak ‘omen’ekin ematea onartzen duten edo ez ikusteko. 

 

Galdeketa mota hauetan ere ‘omen’ partikularen bidez inplikaturen eta 

aurresuposizioen berri eman ote daitekeen frogatzeko sortutako egoerak baliatu ditugu, 

baita ere, ikusteko subjektuek onartuko ote luketen erantzun berak ‘esan’ekin ematea. 

Hala, ‘esan’ aditza duten beste hamahiru egoera erantsi dizkiegu ‘omen’ duten 

hamahiruei, egoera berak baliatu eta solaskideen izenak aldatuta,217 bien artean alderik 

baden ikusteko. Hogeita sei egoera dira, hortaz, guztira. Inplikaturak aztertuz hasiko 

gara, eta, segidan, aurresuposizioak ekarriko ditugu. 

 

 

 

                                                
215 Ikus Grice (1967a: 24-40) jatorrizko adibideen berri izateko. 
216 Ikusi dugu (2.5.2. azpiatalean) eztabaidatua izan dela oso elkarrizketa inplikatura orokortuen 

kontzeptua. 
217 Bagenuen beldurra hiztunek aurreko egoera bertsuan emandako erantzun bera ematera joko ote zuten, 

baina bereiz hartu dituzte, oro har; subjektuek egoera lehenbiziko aldiz agertutakoan emandako 

erantzunak ez du berriro agertutakoan emandakoa baldintzatu edo behartu, oro har. Nahiz eta ohartu 

diren, batzuetan, errepikatu egiten direla egoerak. 
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6.3.2. Inplikaturen berri ematea 

  

Adostasun/desadostasun testari dagokion galdeketan egin bezala, testura 

ekarriko ditugu egoera bakoitzean ‘omen’i dagozkion irudiak, eta I. eranskinean bilduko 

‘esan’enak. Emaitzak aztertuko ditugu, egoeraz egoera, eta ondorioak aterako ditugu. 

 

8. egoera 

 
1. 

 
2. 
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3. 
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Emaitzak 

 

6. taula 

8. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E218 I E I 

1. Erabat egokia da. %54,55 

(12) 

%18,18 

(4) 

%63,64 

(14) 

%4,55 

(1) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%13,64 

(3) 

%22,73 

(5) 

%9,09 

(2) 

%4,55 

(1) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%4,55 

(1) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%13,64 

(3) 

%4,55 

(1) 
(-4,16–13,26) 

%13,64 

(3) 

%18,18 

(4) 

5. Ez da egokia. %18,18 

(4) 

%50 

(11) 
(29,11–70,89) 

%13,64 

(3) 

%72,73 

(16) 

 

                                                
218 ‘E’ letra ‘eduki literala’ri dagokio; ‘I’, berriz, inplikaturari. Gogoan izan atarikoetan esandakoa, hiru 

eduki mota biltzen dituela, gutxienez, ‘eduki literal’ gisa izendatu dugunak: minimoa, erreferentzial 

esplizitua eta aberastua. Gogoan izan, halaber, han esandakoa, nahastea izan litekeela eduki moten artean. 

8. egoera honetan, esaterako, galdeketa egin duen subjektuak Ekaitz solaskideak esandako gauza batzuk 

ulertuko ditu eta beste batzuk ez. Alegia, mugatzeko moduan izango da, adibidez, nor den ondo dabilena; 

Nagore solaskidearen esaldian dago haren erreferentzia: Gaizka. Ez, ordea, ‘oraindik’ aditzondoarena. 

Hala, eduki erreferentzial esplizitua ulertuko du batari dagokionez; besteari dagokionez, berriz, eduki 

minimoa (ESALDIAREN UNEAN edo). Edozein moduz ere, gai da galdeketan eskatzen zaiona erantzuteko. 

Horrek erakusten du beti ez dagoela mugatu beharrik eduki erreferentzial esplizitua hiztunak komunikatu 

nahi izan duena ulertzeko. 
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6. grafikoa 

 
 

Azalpena 

 

Hiztunen %18,18k erabat onartu dute ‘omen’en bidez inplikaturen berri ematea, 

eta beste %22,73k ere bai, nahiz eta zalantza eginda onartu. %50ek desegokitzat jo dute; 

subjektuen erdiek, hortaz. 4 zenbakia emandako beste %4,55 erantsi behar zaizkie 

horiei. Beste %4,55ek, berriz, ez dakite egokia den edo ez. ‘Esan’en kasuan, ordea, 

%4,55ek besterik ez dute onartu inplikaturaren berri aditz horren bidez ematea, eta beste 

%4,55ek bakarrik eman diote 2 zenbakia. %72,73k ez dute egokitzat jo, eta beste 

%18,18k 4 zenbakia eman diote. Nabari da ‘omen’en eta ‘esan’en arteko aldea 

emaitzetan. 

 

Eduki literalari dagokionez, berriz, subjektuen %18,18k ez dute onartu, inola 

ere, eduki literala ‘omen’en bidez ematea, eta beste %13,64k 4 zenbakia eman diote. 

%54,55ek onartu dute erabat eduki literala ‘omen’en bidez ematea, eta beste %13,64k 

zalantzarekin onartu. Eduki literalaren berri ‘esan’en bidez ematea %63,64k onartu 

dute, eta beste %9,09k zalantzarekin onartu dute. Hiztunen %13,64k desegokitzat dute, 

eta beste %13,64k 4 zenbakia eman diote. Eduki literala ‘omen’en eta ‘esan’en bidez 

emateko zalantzetan islatzen dira egoera horren formulazioak hiztunei sortutako duda-

mudak. 
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9. egoera 

 
1. 

 
2. 

 
3. 
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Emaitzak 

 

7. taula 

9. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I E I 

1. Erabat egokia da. %100 

(22) 

%0 

(0) 

%100 

(22) 

%0 

(0) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%4,55 

(1) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

5. Ez da egokia. %0 

(0) 

%95,45 

(21) 
(86,74–104,16) 

%0 

(0) 

%95,45 

(21) 

 

7. grafikoa 

 
Azalpena 

 

Subjektuen %95,45ek erabat desegokitzat jo dute “Aner jaunak ederki egiten du 

ingelesez, eta zintzo betetzen ditu tutorearen esanak” esanez sortutako inplikaturaren 

berri (‘Aner ez da ona filologian’) ‘omen’en bidez ematea, eta beste horrenbestek 

‘esan’en bidez ematea; bakar batek ere ez du onartu erabat. Gehienek baztertu egin dute, 

beraz, nabarmen. ‘Omen’en kasuan, subjektuen %4,55ek zalantzazkotzat dute, 3 

zenbakia eman diote. ‘Esan’en kasuan, beste %4,55ek zalantzarekin baina onartuko 
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lukete inplikaturaren berri ematea aditz horren bidez. Eduki literala ‘omen’en eta 

‘esan’en bidez ematea, berriz, guztiek onartu dute. 

 

10. egoera 

 

Kasu berezia da orain aztergai duguna, ironiarena, ez baita batere erraza 

‘omen’en bidez adieraztea jatorrizko hiztuna ironikoki aritu dela, nola eta bestelako 

baliabideek laguntzen ez dioten; tonuak, esaterako. Horixe baliatu dugu gure adibidean. 

Saiatu gara adierazten Garikoitzek ironikoki esan diela bere gurasoei “Lagun fina da, 

gero, Urtzi” (inplikatuz ez dela lagun fina); eta, era berean, Urtzi ironikoa izan dela 

adierazi nahi izan diola amak aitari “Lagun fina omen da Urtzi” esanez. 

 
1. 

 
2. 
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3. 

 
 

Emaitzak 

 

8. taula 

10. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I E I 

1. Erabat egokia da. %63,64 

(14) 

%50 

(11) 
(29,11–70,89) 

%68,18 

(15) 

%50 

(11) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%4,55 

(1) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%4,55 

(1) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%9,09 

(2) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

%9,09 

(2) 

5. Ez da egokia. %22,73 

(5) 

%45,45219 

(10) 
(24,65–66,26) 

%27,27 

(6) 

%40,91 

(9) 

 

                                                
219 Horietatik batek zalantza izan du 4 edo 5 zenbakia eman. 5ekoekin batera sartu dugu, zalantza izateak 

zerbait esan nahi duela eta. 
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8. grafikoa 

 
Azalpena 

 

Tonua kontuan hartuta,220 subjektuen %63,64k egokitzat hartu dute “Lagun fina 

omen da Urtzi” esatea; batzuek, gainera, garbi utzi dute tonuarengatik onartu dutela, eta 

ez zuketela egokitzat joko ironiaren tonurik izan ezean. %4,55ek 2 zenbakia eman diote. 

%68,19 lirateke, beraz, guztira. %22,73rentzat ez da inola ere egokia, eta beste %9,09k 

4 zenbakia ezarri diote. Inplikatura (alegia, Urtzi ez dela lagun fina) ‘omen’en bidez 

ematea, berriz, subjektuen erdiek hartu dute egokitzat. %45,45ek ez dute inola ere 

onartu. Hiztunen %4,55ek, berriz, 3 zenbakia eman diote. Badira biak onartu dituzten 

subjektuak (%22,73); hau da, eduki literala ‘omen’en bidez ekartzea, ironiaren 

tonuarekin, eta baita inplikatura ere. Subjektuen %4,55ek, berriz, ez bata onartu dute ez 

bestea. 

 

 Paretsuko emaitzak dira ‘esan’enak ere. %68,18k jo dute egokitzat eduki literala 

‘esan’en bidez ekartzea (‘omen’en kasuko %63,64 eta %4,55 batuta lortutako 

kopuruaren oso antzekoa), eta %27,27k erabat desegokitzat. Horri 4 zenbakia eman 

dioten %4,55 erantsita, %31,82 dira; ‘omen’en kasuan batura eginda lortzen den 

emaitza bera. Inplikaturari dagokionez, %50ek onartu dute erabat hura ‘esan’en bidez 

ematea, ‘omen’en kasuan bezainbeste subjektuk. %40,91k baztertu dute erabat, eta 

beste %9,09k 4 zenbakia eman diote. %50 lirateke guztira; hots, onartu dutenak adina. 

 

 Ikus dezagun, orain, beste inplikatura kasu berezia: metaforarena. 

 

                                                
220 3.4.3. ataleko 115. oin oharrean esan dugu hasierako subjektuei aukeran utzi geniela elkarrizketak eta 

erantzunak entzutea. Haatik, ironiaren kasuan, entzunarazi egin genizkien, tonuak garrantzia duela eta. 
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11. egoera 

 

 274. orrialdean ekarri ditugu egoera honi dagozkion irudiak. 

  

Emaitzak 

 

9. taula 

11. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I E I 

1. Erabat egokia da. %95,45 

(21) 

%18,18 

(4) 

%100 

(22) 

%0 

(0) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%0 

(0) 

%9,09 

(2) 

%0 

(0) 

%22,73 

(5) 

3. Ez dakit egokia den. %4,55 

(1) 

%9,09 

(2) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%0 

(0) 

%9,09 

(2) 
(-2,92–21,10) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

5. Ez da egokia. %0 

(0) 

%54,55 

(12) 
(33,74–75,36) 

%0 

(0) 

%72,73 

(16) 

 

9. grafikoa 

 
Azalpena 

 

Subjektuen %18,18k bakarrik onartu dute “Zu zara nire bihotzeko azukre 

koxkorra” esanez sortzen den inplikatura (‘Zu maite zaitut gehien munduan’), ‘omen’en 
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bidez ekartzea. Eta beste %9,09k 2 zenbakia eman diote. %27,27 lirateke guztira. 

Aitzitik, %54,55ek jo dute desegokitzat inplikatura hori ‘omen’en bidez ematea. Horiei 

zalantzarekin baina desegokitzat jotako %9,09 erantsiz gero, %63,64 lirateke. Bada 

alderik ‘esan’ekin, inork ez baitu erabat egokitzat hartu inplikatura hori ‘esan’en bidez 

ematea; %22,73k onartu dute, ordea, zalantzarekin. %72,73k baztertu dute, aldiz, 

guztiz. 

 

 Eduki literala ‘omen’en bidez ematea, berriz, hiztunen %95,45ek jo dute osoki 

egokitzat, eta %4,55ek ez dute jakin zer erantzun. ‘Esan’ekin ematea, ostera, guztiek 

onartu dute erabat. 

 

12. egoera 

 
1. 

 
2. 
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3. 

 
 

Emaitzak 

 

10. taula 

12. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I1
221

 I2 E I1 I2 

1. Erabat egokia da. %100 

(22) 

%13,64 

(3) 

%13,64 

(3) 

%100 

(22) 

%18,18 

(4) 

%18,18 

(4) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, 

baina esango nuke egokia dela. 

%0 

(0) 

%27,27 

(6) 

%31,82 

(7) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

%4,55 

(1) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%4,55 

(1) 

%0 

(0) 
 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

 

%4,55 

(1) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, 

baina esango nuke ez dela egokia. 

%0 

(0) 

%9,09 

(2) 
(-2,92–21,10) 

%13,64 

(3) 
(-0,70-27,98) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

 

%0 

(0) 

 

5. Ez da egokia. %0 

(0) 

%45,45 

(10) 
(24,65–66,26) 

%40,91 

(9) 
(20,40–61,50) 

%0 

(0) 

%72,73 

(16) 

%72,73 

(16) 

 

                                                
221 ‘I1’ eta ‘I2’ jarri dugu oraingoan, bi inplikatura baititu egoera horrek. 
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10. grafikoa 

 
Azalpena 

 

Subjektu guztiek erabat onartu dute eduki literala ‘omen’en bidez ematea, baita 

‘esan’en bidez ematea ere. Inplikaturak ‘omen’en bidez ematea, berriz, subjektu kopuru 

berak onartu du erabat; %13,64k, lehenbizikoa zein bigarrena. Lehenbizikoa beste 

%27,27k onartu dute, zalantzarekin; eta bigarrenari %31,82k eman diote 2 zenbakia. 

Beraz, orotara, %40,91k eta %45,46k onartu dute, nolabait, inplikaturak ‘omen’en bidez 

ematea. 8. egoeran adina hiztunek. 

 

Aitzitik, subjektuen %45,45ek ez dute onartu, inola ere, lehenbiziko inplikatura 

‘omen’en bidez ematea, eta beste %9,09k 4 zenbakia eman diote. Bigarren inplikatura 

‘omen’ baliatuz ekartzea, berriz, subjektuen %40,91k dute desegokitzat eta beste 

%13,64k eman diote 4 zenbakia. Hortaz, subjektuen %54,54k eta %54,55ek ez dute 

onartu, hurrenez hurren, lehenbiziko inplikatura eta bigarrena ‘omen’en bidez ekartzea. 

Erdiek baino gehiagok, alegia. 8. egoeran baino gehixeagok. 

 

 Bestelakoak dira kontuak ‘esan’i erreparatuz gero: %72,73na subjektuk ukatu 

dute erabat inplikaturak ‘esan’en bidez eman ahal izatea. 4 zenbakia eman dioten %4,55 

erantsi behar zaizkio lehenbizikoari. %18,18na subjektuk onartu dute erabat 

inplikaturak ‘esan’en bidez ematea, eta beste %4,55nak ere onartu egin dute, 

zalantzarekin. %22,73na lirateke, hortaz, guztira. 
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13. egoera 

 
1. 

 
2. 

 
3. 
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Emaitzak 

 

11. taula 

13. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I E I 

1. Erabat egokia da. %77,27 

(17) 

%31,82 

(7) 

%81,82 

(18) 

%22,73 

(5) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%18,18 

(4) 

%9,09 

(2) 

%18,18 

(4) 

%22,73 

(5) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%4,55222 

(1) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%0 

(0) 

%18,18 

(4) 
(2,06–34,30) 

%0 

(0) 

%13,64 

(3) 

5. Ez da egokia. %4,55 

(1) 

%36,36 

(8) 
(16,26–56,46) 

%0 

(0) 

%40,91 

(9) 

 

11. grafikoa 

 
Azalpena 

 

Subjektuen %31,82k erabat egokitzat jo dute amak ‘omen’en bidez ematea aitak 

“Ez genion bizikletarik erosi behar oraindik!” esanez aditzera emandako inplikatura 

(damua duela); alegia, “Damututa omen dago” esatea. Eta beste %9,09k 2 zenbakia 

                                                
222 Zalantza izan du subjektuak 2 edo 3 eman. 3n sailkatu dugu, zalantza izan badu zerbaitegatik izango 

dela eta. 
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eman diote. %40,91 dira orotara. %36,36k jo dute erabat desegokitzat, eta beste 

%18,18k 4 zenbakia eman diote. Horiek batuz gero, %54,54 dira onartu ez dutenak. 

Inplikatura ‘esan’ekin ematea, berriz, %22,73k onartu dute erabat, eta beste %22,73k 2 

zenbakia eman diote. %45,46k, hortaz, guztira, ‘omen’ekin ematea baino %4,55ek 

gehiagok onartu dute. %40,91k, aldiz, guztiz desegokitzat dute, eta beste %13,64k 

zalantzarekin baina ez dute onartu. %54,55 dira, beraz, orotara; ‘omen’ekin ematea 

onartzen ez dutenak adina. 

 

Eduki literalaren berri ‘omen’en bidez ematea, berriz, hiztunen %72,27k jo dute 

erabat egokitzat, eta beste %18,18k zalantzarekin baina onartu dute. %90,45 dira 

guztira. %4,55ek bakarrik jo dute erabat desegokitzat. ‘Esan’ekin ematea, ostera, 

subjektuen %81,82k hartu dute erabat egokitzat, eta beste %18,18k zalantzarekin. 

Hortaz, azken batean, esan daiteke guztiek dutela egokitzat. 

 

14. egoera 

 
1. 
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2. 

 
3. 
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Emaitzak 

 

12. taula 

14. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I E I 

1. Erabat egokia da. %90,91 

(20) 

%0 

(0) 

%100 

(22) 

%0 

(0) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%9,09 

(2) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

5. Ez da egokia. %0 

(0) 

%100 

(22) 
(100–100) 

%0 

(0) 

%95,45 

(21) 

 

12. grafikoa 

 
Azalpena 

 

Egoera horretan, garbia da “Nik badut joateko asmoa” esanez sortutako 

inplikatura (‘Hitz ematen dut joango naizela’) ‘omen’ekin emateari dagokion erantzuna: 

subjektu guztiek jo dute erabat desegokitzat; alegia, 5 zenbakia eman diote guztiek. 

‘Esan’en kasuan, berriz, %95,45ek ez dute inola ere onartu, eta %4,55ek 4 zenbakia 

eman diote. Eduki literala ‘omen’en bidez ematea, berriz, %4,55ek ez beste guztiek 

onartu dute osoki, eta bakar batek ere ez du jo erabat desegokitzat; nahiz eta 4 zenbakia 

eman dioten %9,09k. ‘Esan’en bidez ematea, aldiz, guztiek onartu dute erabat. 



296   ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa  

 

   

15. egoera 

 

 273. orrialdean bildu ditugu egoera honi dagozkion diapositibak. 

 

Emaitzak 

 

13. taula 

15. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I E I 

1. Erabat egokia da. %95,45 

(21) 

%27,27 

(6) 

%95,45 

(21) 

%22,73 

(5) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%4,55 

(1) 

%18,18 

(4) 

%4,55 

(1) 

%22,73 

(5) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%4,55223 

(1) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 
(-4,16–13,26) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

5. Ez da egokia. %0 

(0) 

%45,45 

(10) 
(24,65–66,26) 

%0 

(0) 

%50 

(11) 

 

13. grafikoa 

 

                                                
223 Zalantza izan du subjektuak 2 edo 3 zenbakia eman. 3an sailkatu dugu. 
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Azalpena 

 

Subjektuen %27,27k erabat onartu dute solaskide batek ahoa lehor-lehor duela 

esanez inplikatutakoaren berri (ura nahi duela, alegia) ‘omen’en bidez ematea, eta beste 

%18,18k zalantzarekin jo dute egokitzat. %45,45 lirateke, batera hartuz gero. %45,45ek, 

ordea, ez dute inola ere onartu, eta beste %4,55ek zalantzarekin, baina ez dute egokitzat 

jo. %50 lirateke bateratuta. %4,55en aldea dago, hortaz, ez onartzearen alde; subjektu 

bakar baten aldea. ‘Esan’en kasuan, %22,73k jo dute erabat egokitzat inplikaturaren 

berri ematea, eta beste %22,73k zalantzarekin baina onartu dute. %45,46 dira, beraz; 

‘omen’ekin onartzen dutenak adina. Eta %50ek dute erabat desegokitzat. ‘Omen’en 

paretsuan dabil hor ere. Subjektuen %4,55ek eman dute 3 zenbakia bakoitzean. 

 

 Emaitza berak dituzte ‘omen’dun egoerak eta ‘esan’ duenak eduki literalari 

dagokionez. Subjektuen %95,45ek jo dute erabat egokitzat eduki literala bai ‘omen’en 

bidez ematea, bai ‘esan’en bidez ematea. Eta beste %4,55ek 2 zenbakia eman diote, hala 

batean nola bestean. 

 

 Elkarrizketa inplikatura orokortuaren kasua aipatuko dugu azkenik, ‘eta’ 

juntagailuduna. 

 

16. egoera 

 
1. 
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2. 

 
 

Emaitzak 

 

14. taula 

16. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E I a.h.224
 E I1 a.h. 

1. Erabat egokia da. %86,36 

(19) 

%68,18 

(15) 
(48,72–87,64) 

%0 

(0) 
 

%95,45 

(21) 

%72,73 

(16) 

%0 

(0) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, 

baina esango nuke egokia dela. 
%4,55 

(1) 

%18,18 

(4) 
(2,06–34,30) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

%18,18 

(4) 

%9,09 

(2) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, 

baina esango nuke ez dela egokia. 
%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%9,09 

(2) 

%0 

(0) 

5. Ez da egokia. %9,09 

(2) 

%13,64 

(3) 
(-0,70–27,98) 

%100225 

(22) 
(100–100) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

%90,91 

(20) 

 

                                                
224 ‘Alderantzizko hurrenkera’ri egiten dio erreferentzia ‘a.h.’k. 
225 4/5 zenbakia eman dio horietako batek, eta 5 gisa hartu dugu. 
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14. grafikoa 

 
Azalpena 

 

Bi gauza hartu ditugu kontuan, batik bat, egoera honetan. Batetik, hiztunek 

egokitzat ote duten inplikatura (alegia, esaldia eginez inplikatutako gertaeren 

hurrenkera) ‘omen’en bidez ematea. Bestetik, onartzen ote duten gertaeren 

alderantzizko hurrenkeraren berri ematea partikula horren bidez. Griceren (1981) 

arabera, aditzera eman egiten da denboraren hurrenkera edo kausa-ondorioa harremana 

halako esaldi bat egitean, eta ez esan. Nolanahi ere, eztabaidatua izan da ikuspegi hori. 

 

Subjektuen %68,18k erabat onartu dute ondorioa esplizituki duen esaldia 

‘omen’en bidez ematea, “Buruarekin mahaiaren ertza jo omen zuen; eta, ondorioz, 

zorabiatu egin omen zen”; eta beste %18,18k 2 zenbakia eman diote. %86,36 lirateke 

guztira. Gainerako %13,64k erabat desegokitzat hartu dute. Antzeko emaitzak ditu 

‘esan’ek ere. %72,73k erabat egokitzat hartu dute ‘esan’ekin Gricek elkarrizketa 

inplikatura orokortutzat duenaren berri ematea, eta 2 zenbakia eman diote beste 

%18,18k; %90,90 dira guztira. Bakar batek ere ez du baztertu erabat, baina 4 zenbakia 

eman diote %9,09k. 

 

Gertaeren alderantzizko hurrenkerari dagokionez, berriz, subjektu guztiek jo 

dute desegokitzat halako esaldiaren berri ‘omen’en bidez ematea: “Zorabiatu egin omen 

zen eta buruarekin mahaiaren ertza jo omen zuen”. Bitxia egin zaigu ‘esan’i dagokion 

emaitza, subjektuen %9,09k onartu baitute alderantzizko hurrenkera ‘esan’en bidez 

ematea, nahiz eta zalantzarekin onartu. Gainerako %90,91k erabat desegokitzat jo dute. 
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Azkenik, hiztunen %86,36k ikusi dute begi onez eduki literala ‘omen’en bidez 

ematea, eta beste %4,55ek zalantzarekin, baina onartu egin dute. %9,09k baztertu egin 

dute, ordea. ‘Esan’ekin ematea, aldiz, %95,45ek jo dute erabat egokitzat, eta 2 gisa 

baloratu %4,55ek. 

 

6.3.2.1. Ondorioa 

 

! ‘Omen’ eta elkarrizketa inplikaturak 

 

Elkarrizketa inplikatura partikularizatuak 

 

9. eta 14. egoerak dira nabarmenenak emaitzei dagokienez. 9.ean, irakasleak 

gomendio gutuna egin dion ikaslearen kasuan, subjektuen %95,45ek jo dute erabat 

desegokitzat inplikaturaren berri ‘omen’en bidez ematea; 14.ean, berriz, asmoa duela 

adieraziz hitz ematen duen solaskidearen kasuan, subjektu guztiek baztertu dute. Garbia 

da oso inplikaturak ‘omen’en bidez ematea ez onartzeko joera bi kasu horietan. 

 

 Gainerako egoeretan ere bada joera hori, baina ez bi horietan bezain nabarmena. 

Zehaztapen batzuk egin behar dira gainerako egoerak kontuan hartuta. 

 

8., 12., 13. eta 15. egoeretan, aurretik aipatu ditugun 9. eta 14. egoeretan baino 

subjektu gehiagok dute egokitzat inplikatura ‘omen’en bidez ematea. 8. egoeran, 

%40,91k guztira, erabat onartu duten %18,18ri zalantzarekin onartutako %22,73 

erantsita. 12.ean, beste horrenbeste subjektuk (1 zenbakia emandako %13,64k + 2 

zenbakia emandako %27,27k) jo dute egokitzat lehenbiziko inplikatura ‘omen’en bidez 

ekartzea; bigarrena, berriz, %45,46k (%13,64 + %31,82). 13. egoeran, subjektuen 

%31,82k onartu dute erabat, eta beste %9,09k zalantzarekin onartu. %40,91 dira 

guztira; 8.ean adina. Azkenik, 15.ean, subjektuen %27,27k onartu dute ‘omen’en bidez 

inplikaturaren berri ematea, eta beste %18,18k 2 zenbakia eman diote; %45,45ek, beraz. 

Hortaz, ez da %45,46tik pasatzen muga lau egoera horietan, inplikatura ‘omen’en bidez 

ematea onartzeari dagokionez. 
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Desegokitzat dutenen muga, berriz, %50ean dago; ez da hortik jaisten. 3 eta 4 

erantzunak emandakoak batuta, 8. eta 12. egoeretan %54,55na subjektuk ez dute onartu 

inplikatura ‘omen’en bidez ematea, 13.ean %54,54k, eta 15. egoeran, %50ek. Hala, 9. 

eta 14. egoeretan baino lagun gehiagok jo arren egokitzat inplikaturak ‘omen’en bidez 

ematea, onartu dutenak baino gehiago dira onartu ez dutenak, egoera bakoitzean 

(subjektuen erdiak baino gehiago). 

 

Alde horren azalpen baten bila hasita, pentsa daiteke zerikusia dukeela ematen 

den testuinguruan eduki ez-literalari erreferentzia egiteak edo ez egiteak, edo egiten 

zaion erreferentzia neurriak. Badirudi errazago onartzen dutela subjektuek inplikatura 

‘omen’en bidez ematea testuinguruaren deskripzioan aipatuta baldin badago delako 

eduki hori, edo eduki horrekin zerikusia duen zerbait; arrastoren bat. 8. egoeran, 

esaterako, pentsa liteke lapurreta egiteak kartzelan sartzearekin zerikusia duelako 

onartzen dutela 9. eta 14. egoeretan baino subjektu gehiagok inplikatura ‘omen’en bidez 

ematea; hau da, badelako testuinguruan inplikatura horrekin lotura izan dezakeen 

edukirik. Gauza bertsua gertatzen da 12. egoeran. Talde lana egiten ari dira ikaskideak, 

eta testuinguruan ageri da tratua egin dutela euren artean: eguraldi ona bada, bere 

horretan utziko dute lana, eta alde egingo; txarra bada, berriz, lanean segituko dute. 

Hala, zehazten den tratu horrekin lotura dute, nolabait, “Eguraldi ederra dago” esanez 

sortutako inplikaturek (‘Joan egingo omen gara’ eta ‘Horretan utziko omen dugu lana’). 

Gaude testuinguruaren deskripzioan biltzeak daramatzala subjektuak bi inplikatura 

horiek ‘omen’en bidez ematea gehixeago onartzera; hor dagoke ‘akatsa’, probatu nahi 

dena probatzeko pista gehitxo ematean. 

 

Antzerakoa dugu 13. eta 15. egoeretan ere, testuinguruan bilduta dago, aldez edo 

moldez, inplikaturaren edukiaren zantzu edo pistaren bat. 13.ean, alaba txikiari bizikleta 

erosi diote gurasoek; erori, eta min hartu du. “Ez genion bizikletarik erosi behar 

oraindik!” esan du aitak, damua aditzera emanez. Oso ohikoa da batek horren gisakoa 

esatea damututa dagoela aditzera emateko. 15. egoeran, berriz, mendian gora doaz hiru 

lagun. Batek, ahoa lehor-lehor duela esanez, aditzera eman du egarri dela, eta ura nahi 

duela. Kasu horretan ere bada loturarik jatorrizko hiztunak egindako esaldiaren eduki 

literalaren eta inplikaturaren artean: ahoa lehor-lehor izatea ere arrazoi normala da ura 

nahi izateko. 
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Aipatu dugu 6.2.1. azpiatalean, ez ditugula bereiziko inplikatura eta zeharkako 

hizketa-ekintza kasuak. Hain zuzen, 13. eta 15. adibideen gisakoak hartuko genituzke 

zeharkako hizketa-ekintzaren adibidetzat. Searlek (1975: 47) dio, oro har, zuzeneko 

hizketa-ekintza prestatze-baldintza izaten dela zeharkakoa adierazteko. Esaterako, 

“Gatza pasatzerik bai?” galdera prestatze-baldintza da zeharka gatza pasatzeko 

eskatzeko; hau da, ezinbestekoa da gatza pasatzeko gaitasuna izatea gatza pasatzeko. 

Baina gaineratzen du hori ez dela nahikoa, gaitasunari buruzko galdera guztiak ez 

baitira eskaerak. Hala, elkarrizketaren printzipio orokorren arabera jakingo du entzuleak 

noiz den esaldi bat bere gaitasunei buruzko galdera eta noiz eskaera bat. Gure adibide 

horietan ere, bada halako baldintzaren bat: 13.ean bizikleta erosi izana baldintza 

litzateke damututa egoteko eta 15.ean ahoa lehor izatea edo egarri izatea nolabaiteko 

baldintza da ura nahi izateko. Baliteke zeharkako hizketa-ekintzen eitekoak izateagatik 

onartzea gehixeago subjektuek 13. eta 15. egoeretan inplikaturatzat hartutako eduki ez-

literala ‘omen’en bidez ekartzea, prestatze-baldintza tartean dela eta. Nolanahi ere, 

zeharkako hizketa-ekintzaren kasutzat hartuko genuke 14. egoera ere (Bach & Harnishi 

(1979: 75) jarraiki), asmoa izatea prestatze-baldintza litzateke hitz emateko; haatik, 

ikusi dugu, kasu horretan, subjektu bakar batek ere ez duela onartu hitz ematea 

‘omen’en bidez ekartzea. Asmoaren eta hitz ematearen harremanean dagoke gakoa: 

esango genuke euskaraz, behintzat, ez dugula asmoa adieraziz hitz ematen. 

 

 Berezitzat jo ditugu metaforaren eta ironiaren kasuak. Metaforari dagokionez 

(11. egoera), esan beharra dago hasieran aipatutako bien eta oraintsu ekarritako lauren 

artean dagoela: %18,18k bakarrik dute egokitzat metaforaren bidez aditzera emandako 

inplikaturaren berri ‘omen’en bidez ematea, eta beste %9,09k 2 zenbakia eman diote. 

%27,27 lirateke, hortaz, denera. %54,55ek, ordea, ez dute inola ere onartu, eta beste 

%9,09k 4 zenbakia eman diote. %63,64 dira guztira. 

 

 Ironiaren kasua (10. egoera), berriz, bereziagoa da oraindik, ez baita erraza 

‘omen’en bidez adieraztea ironikoa izan dela beste hiztun bat; tonuaren edo bestelako 

baliabideen laguntza behar da. Horrixe heldu diogu guk: tonuaren bidez adierazten 

saiatu gara. Kontua da, ironiaren kasuan, baieztu ez dela ezer baiezten, baizik eta esango 

balitz bezala egiten da (ikus Grice 1967a, 1967b eta Garmendia 2009). Hori dela eta, 

zaila da horren berri ematea ‘omen’en bidez. 10. egoera horretan, Garikoitzek baieztua 

ez litzateke Urtzi lagun fina dela, baizik eta Garikoitzek baieztuko balu bezala egin du 



6. BESTEREN BATEK ESANA VS. ESAN GABE KOMUNIKATUTAKOA 303   

 

lagun fina dela Urtzi. Emaitzetan ikusten da egoera horren berezitasuna. Hiztunen 

%50ek onartu dute erabat inplikaturaren berri ‘omen’en bidez ematea, eta %45,45ek 

inola ere ez. %4,55ek ez dute jakin esaten egokia den edo ez; alegia, 3 zenbakia eman 

diote. Nabarmena da tonuak duen garrantzia. Eduki literala ‘omen’en bidez ematea 

%63,64k onartu dute erabat, eta beste %4,55ek 1 zenbakia eman diote. Edozein moduz 

ere, garbi utzi nahi izan dute gehienek tonuarengatik jo dutela egokitzat, eta hori gabe 

ez zuketela onartuko. Aipatzekoa da, dena dela, subjektuen %22,73k desegokitzat hartu 

dutela eduki literalaren berri ‘omen’en bidez ematea, eta beste %9,09k 4 zenbakia eman 

diote. Esan beharra dago, baita ere, subjektuen %4,55ek ez dutela inola ere onartu 

ironiaren bidez inplikatutakoaren berri ‘omen’en bidez ematea, eta 4 zenbakia eman 

diotela eduki literalaren berri emateari ere. 

 

 Hortaz, elkarrizketa inplikatura partikularizatuen kasuan (ironiaren kasu berezia 

aparte utzita), %45,46 subjektuz azpitik dugu inplikaturaren berri ‘omen’en bidez 

ematea egokitzat dutenen muga, erabat onartzen dutenei zalantzarekin onartzen dutenak 

erantsiz gero. Eta %31,82z azpitik, berriz, erabat onartzen dutenena. Desegokitzat 

jotzearen muga, aldiz, %50ean dago. Subjektuen erdiek edo gehiagok jotzen dute, 

hortaz, desegokitzat inplikaturaren berri ‘omen’en bidez ematea. Joera dago, beraz, 

inplikaturak ‘omen’en bidez ematea ez onartzeko. Batzuetan, nabarmena da oso, 9. eta 

14. egoeretan; baina besteetan ere ikusten da joera, batzuetan besteetan baino gehiago. 

Edonola ere, erdi parean dago muga gehienera ere, ez dago egoerarik non subjektuen 

erdiek baino gehiagok onartzen duten inplikatura ‘omen’en bidez ematea (ironia ere 

kontuan hartuta). Batez bestekoa aterata, berriz, subjektuen %32,32k du egokitzat 

inplikaturak ‘omen’en bidez ematea (1 eta 2 zenbakia emandakoak batera hartuta), eta 

%63,63k desegokitzat. Erabat onartu, berriz, hiztunen %19,19k egiten dute, batez beste; 

eta guztiz baztertu %57,06k. Hori dela eta, elkarrizketa inplikatura partikularizatuak 

kontuan hartuta, betetzen da lehenbiziko hipotesi gisa ekarri dugunaren zati bat, 

bederen; subjektuek, oro har, ez dutela erraz onartuko inplikaturak ‘omen’en bidez 

ematea. 

 

Elkarrizketa inplikatura orokortua 

 

 Halaz ere, ondorio horretatik kanpora geratzen da elkarrizketa inplikatura 

orokortuen kasua. Subjektuen %68,18k onartu dute erabat ‘eta’ juntagailua duen esaldia 
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eginez sortzen den denboraren hurrenkeraren edukiaren berri ‘omen’en bidez ematea, 

eta beste %18,18k zalantzarekin baina onartu egin dute. %86,36 dira orotara. Hiztunen 

%13,64k bakarrik ukatu dute guztiz aukera hori. Horri erantsi behar zaio denek jo dutela 

desegokitzat gertaeren alderantzizko hurrenkeraren berri ‘omen’en bidez ematea. Esan 

dugu Gricek (1981) elkarrizketa inplikatura orokortutzat duela ‘eta’ juntagailua 

erabiltzean komunikatzen den denbora hurrenkeraren edo kausa-ondorioaren edukia, 

baina eztabaidatua izan dela oso ikuspegi hori. Esan dugu errelebantziazaleek, 

esaterako, eduki aberastutzat hartzen dutela Gricek orokortutzat duen edukia. Eta 

elkarrizketa inplikatura orokortuari dagokion egoeraren emaitzek ere iradokitzen dute 

halakoxetzat dutela subjektuek ere, esango genuke eduki literaletik oso hurbil sentitzen 

dutela ‘eta’ duen esaldia egitean sortzen den kausa-ondorioa harremanaren edukia. Izan 

ere, alde nabarmena dago elkarrizketa inplikatura partikularizatua duten egoeren 

emaitzen eta orokortua duenaren artean. Orokortuaren kasuan, onartzeen emaitzak 

gertuago daude eduki literala onartzearen emaitzetatik inplikaturak onartzearen 

emaitzetatik baino. 

 

 Elkarrizketa inplikatura partikularizatuak eta orokortuak bereiz hartu beharra 

daukagu, beraz, ondorioak ateratzean: subjektuek, oro har, joera dute partikularizatuak 

‘omen’en bidez ematea ez onartzeko; orokortuen kasuan, berriz, egokitzat dute. 

 

Esan beharra dago subjektuen %13,64k (hiru lagunek, alegia) inplikatura 

orokortuaren egoera horretantxe bakarrik jo dutela erabat egokitzat inplikatura 

‘omen’en bidez ematea; gainerakoetan, ez dute onartu (ikus 15. taula, II. eranskina). 

Beste %13,64k egoera batean ere ez dute onartu erabat inplikatura (ez partikularizatua 

ez orokortua) ‘omen’en bidez ematea; alegia, egoera batean ere ez diote eman 1 

zenbakia. Nahiz eta egoera batean, bederen, 2 zenbakia ipini duten. 

 

‘Omen’en bidez eduki literalaren berri emateari dagokionez, berriz, oro har, 

subjektuek nabarmen onartzen dute. Guztiek erabat 9. eta 12. egoeretan; eta ia denek 

11., 14. eta 15.ean, %90etik gora lagunek. 13. egoeran, %72,27k onartu dute erabat eta 

%18,18k zalantzarekin; %90,45 lirateke, beraz, guztira. Eta antzera 16.ean ere, %86,36k 

onartu dute osoki, eta %4,55ek zalantzarekin; %90,91k denera. Berezitzat jotako 10. 

egoerako emaitzak (ironiarenak) dira desberdinxeagoak, %63,64k jo dute erabat 

egokitzat eta %4,55ek zalantzarekin; %68,19 dira guztira. Esan dugu ez dela erraza 



6. BESTEREN BATEK ESANA VS. ESAN GABE KOMUNIKATUTAKOA 305   

 

beste hiztun bat ironikoa izan dela adieraztea ‘omen’en bidez. 8. egoera aipatuko dugu 

azkenik. Ikusi dugu zalantza sortzen duela formulazioak, eta islatzen da eduki literalari 

dagozkion emaitzetan: subjektuen %54,55ek bakarrik onartu dute erabat ‘omen’en 

bidez eduki horren berri ematea (beste %13,64k zalantzarekin), eta %18,18k baztertu 

egin dute erabat (4 zenbakia emandako %13,64 erantsiko genizkieke). 

 

! ‘Esan’ eta elkarrizketa inplikaturak 

 

Adostasun/desadostasun testean egin bezala, ‘esan’ aditzarekin errepikatu ditugu 

‘omen’ partikula duten galdeketak, egoera berak baliatu eta izenak aldatuta; bien artean 

alderik baden ikusteko. Ondorio nagusia da gutxiagotan onartzen dutela hiztunek 

inplikaturak ‘esan’en bidez ekartzea, ‘omen’en pean biltzea baino. Betetzen da, hortaz, 

hala espero izan eta bigarren hipotesi gisa eraikitakoa. Orokorrean bertsuak dira 

emaitzak, ez da alde nabarmenik bien artean, baina aldea dagoenean, ‘esan’ekin 

subjektu gutxiagok onartzeko eta desegokitzat gehiagok jotzeko joeraren aldekoa da. 

 

8. eta 12. egoeretan da nabarmenena aldea. Lehenbizikoan, %4,55ek bakarrik 

onartu dute ‘esan’ekin inplikaturaren berri ematea, eta beste %4,55ek 2 zenbakia eman 

diote; ‘omen’ekin, berriz, %18,18k jo dute guztiz egokitzat inplikaturaren berri ematea, 

eta beste %22,73k 2 zenbakia eman diote. %9,10 eta %40,90 ditugu, hortaz, hurrenez 

hurren. Desegokitzat jo, berriz, ‘esan’ekin %72,73k jo dute, eta %18,18k 4 zenbakia 

eman diote; ‘omen’ekin, aldiz, %50ek ez dute onartu inola ere, eta %4,55ek 4 zenbakia 

eman diote. %90,91 dira ‘esan’en kasuan, %54,55 ‘omen’ekin. 

 

12.ean ere bada alderik, nahiz eta txikiagoa izan. %18,18k bakarrik onartu dute 

lehenbiziko inplikatura ‘esan’ekin ematea, eta beste hainbestek bigarrena ematea; 

%4,55ek 2 zenbakia eman diote lehenbizikoari, eta beste horrenbestek bigarrenari (bi 

inplikatura ditu adibide horrek, eta berdin epaitu dituzte biak ‘esan’en kasuan). 

‘Omen’ekin ematea, aldiz, %13,64na subjektuk onartu dute erabat; eta, lehenbizikoaren 

kasuan, beste %27,27k onartu dute zalantzarekin, bigarrenean, %31,82k. Hortaz, 

‘esan’en kasuan, %22,73na ditugu (1 eta 2 zenbakiak emandakoak batuta); eta, ‘omen’i 

dagokionez, %40,91 batean eta %45,46 bestean. Desegokitzat jotzeari dagokionez, 

berriz, ‘esan’ekin inplikaturaren berri ematea subjektuen %72,73k ez dute onartu inola 

ere lehenbizikoan, eta berdin bigarrenean; eta lehenbiziko inplikaturaren kasuan, beste 
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%4,55ek 4 zenbakia eman diote. ‘Omen’en kasuan, aldiz, %45,45ek ukatu dute erabat 

lehenbizikoa, eta beste %9,09k 4 zenbakia eman diote; bigarrena, berriz, %40,91k 

baztertu dute, eta beste %13,64k 4 zenbakia eman diote. Orotara hartuz gero, %77,28 

eta %72,78 dira, hurrenez hurren, ‘esan’en kasuan; ‘omen’ekin, %54,54 eta %54,55. 

 

Gainerakoek oso paretsuko emaitzak dituzte ‘esan’ekin eta ‘omen’ekin; 14. eta 

15. egoerek, gainera, emaitza berdin-berdinak dituzte bi elementuekin, 4 eta 5 zenbakia 

emandakoak batera hartuz gero, %50; eta oso-oso bertsuak 1 eta 2 zenbakiak 

emandakoak batuz: %45,45 ‘omen’ekin eta %45,46 ‘esan’ekin. 

 

Elkarrizketa inplikatura orokortuari dagokionez, deigarria egin zaigu subjektuen 

%9,09k gertaeren alderantzizko hurrenkera egokitzat jotzea ‘esan’ekin, nahiz eta 

zalantzarekin izan, ‘omen’ekin ematea onartu ez dutenean. Aipatu beharra dago 

subjektu batzuek (%31,82k, hain zuzen; zazpi lagunek) inplikatura mota horren berri 

ematea bakarrik onartzen dutela erabat ‘esan’ekin; beste bakar bati ere ez diote eman 1 

zenbakia (ikus 16. taula, II. eranskina). 

 

 Aipatzekoa da %9,09k (bi subjektuk) ez dutela egoera batean ere eman erabat 

ontzat inplikaturaren berri ‘esan’en bidez ematea. %4,55ek 5 zenbakia eman diete 

guztiei, bati izan ezik; 4a eman diote. Beste %4,55ek 2 zenbakia eman dute bi 

egoeratan, baina bakar batean ere ez 1a. ‘Omen’en kasuan, %13,64 (hiru subjektu) ziren 

egoera batean ere onartzen ez zutenak inplikatura ‘omen’ez bidez ematea. 

 

 ‘Esan’en bidez eduki literalaren berri ematea, berriz, onartzen dute, oro har, 

subjektu guztiek. 9., 11., 12. eta 14. egoeretan, guztiek jo dute erabat egokitzat. Eta 13., 

15. eta 16.ean, guztiek onartu dute, zalantzarekin onartutakoak kontuan hartuz gero. 8. 

eta 10. egoera dira salbuespena, lehen emandako arrazoiengatik: %72,73k eta %68,18k 

onartzen dute, hurrenez hurren; eta %27,28k eta %31,82k jotzen desegokitzat. 

 

Azkenik, esango genuke subjektu guztien erantzunetan ez dela koherentziarik, 

nahiz eta batzuek baduten joera ildo beretik jotzeko ‘omen’en eta ‘esan’en bidez 

inplikaturak dakartzaten esaldiak epaitzean (ikus 16. taula, II. eranskina). Halaz ere, 

nahiz eta erantzunetan ez izan sistematikoak guztiak, sumatzen da inplikaturen berri 

‘omen’en bidez ematea ez onartzeko joera; gorabeherak eta aldaketak ere badiren arren. 
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Eta oraindik handiagoa da ‘esan’en bidez ekartzea desegokitzat jotzeko joera. Gogoan 

izan nahastuta aurkeztu dizkiegula galdeketak. Batetik, ahalik eta gutxien ohar zitezen 

zer bilatzen dugun galdeketa horiekin; bestetik, pareko egoeretan, egoera batean 

emandako erantzunak ez zezan bestea baldintzatu. 

 

Azpiatal hau bukatzeko, ikus ditzagun, grafiko banatan, ‘omen’en bidez 

inplikaturen berri ematea onartzearen/ez onartzearen emaitza orokorrak eta ‘esan’en 

bidez ematearenak; batetik, 1 eta 2 zenbakia emandakoak, eta, bestetik, 4a eta 5a 

emandakoak batera hartuta. Alde batera utzi ditugu elkarrizketa inplikatura 

orokortuaren egoera eta ironiaren kasu berezia, batez besteko horiek ateratzeko. 

 

15. grafikoa: ‘omen’     16. grafikoa: ‘esan’ 

 

 

 

 

6.3.3. Aurresuposizioen berri ematea 

 

 Inplikaturei dagozkien egoerak aurkeztu ondoan, aurresuposiziodunei helduko 

diegu, prozedura berari jarraituz. Egoera bakoitzaren emaitzak bildu eta azalduko 

ditugu, eta ondorio orokorrak aterako, segidan. 

 

4. egoera 

 

 ‘Ere’ lokailuak ekarritako aurresuposizioa du egoera horrek, “Egongela ere 

bukatu dute” esanez aurresuposatzen da beste gauza batzuk ere bukatu dituztela. 

 

%30
%4

%66

Egokia da
Ez da egokia
Ez dakit

%2

%70

%28
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2. 
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Emaitzak 

 

17. taula 

4. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E A226 E A 

1. Erabat egokia da. %95,45 

(21) 

%18,18 

(4) 
(2,06–34,30) 

%100 

(22) 

%18,18 

(4) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%4,55 

(1) 

%13,64 

(3) 
(-0,70–27,98) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%0 

(0) 
(0,00–0,00) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%0 

(0) 

%13,64 

(3) 
(-0,70–27,98) 

%0 

(0) 

%18,18 

(4) 

5. Ez da egokia. %0 

(0) 

%54,54 

(12) 
(33,73–75,35) 

%0 

(0) 

%59,09 

(13) 

 

17. grafikoa 

 
Azalpena 

 

 Subjektuen %18,18k eman dute erabat ontzat aurresuposizioaren berri ‘omen’en 

bidez ematea, eta beste %13,64k onartu dute, nahiz eta zalantzarekin izan; %31,82 

lirateke guztira, biak batuz gero. %54,55ek, aldiz, erabat desegokitzat dute, eta beste 
                                                
226 Aurresuposizioari dagokio ‘A’. 
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%13,64k 4 zenbakia eman diote; %68,19 dira guztira. ‘Esan’i erreparatuz gero, subjektu 

kopuru berak jo du erabat egokitzat aurresuposizioaren berri ‘esan’en bidez ematea. 

Baina inork ez dio 2 zenbakia eman. ‘Omen’ekin baino gutxiagok onartu dute, beraz. 

Erabat ukatu, berriz, hiztunen %59,09k ukatu dute, eta beste %18,18k 4 zenbakiarekin 

baloratu dute. %77,27 dira guztira, ‘omen’en kasuan baino pixka bat gehiago. 

 

 Eduki literala ‘omen’en eta ‘esan’en bidez ematearen emaitzak, berriz, 

antzekoak dira; ‘omen’ekin erabat onartu dutenak %4,55 gutxiago izatea gorabehera 

(zalantza eginda onartu baitu batek). 

 

5. egoera 

 

 ‘Berriro’ adizlaguna dugu, oraingoan, esaldian (“Olaizolak irabazi egin dio 

berriro Barriolari”), aurresuposizioa sortuz (‘Beste batean ere irabazi zion Olaizolak 

Barriolari’). 

 
1. 
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2. 

 
3. 
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Emaitzak 

 

18. taula 

5. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E A E A 

1. Erabat egokia da. %95,45 

(21) 

%4,55 

(1) 
(-4,16–13,26) 

%100 

(22) 

%18,18 

(4) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%0 

(0) 

%27,27 

(6) 
(8,66–45,88) 

%0 

(0) 

%9,09 

(2) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%4,55 

(1) 
(-4,16–13,26) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%0 

(0) 

%13,64 

(3) 
(-0,70–27,98) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

5. Ez da egokia. %4,55 

(1) 

%50 

(11) 
(29,11–70,89) 

%0 

(0) 

%68,18 

(15) 

 

18. grafikoa 

 
 

Azalpena 

 

 Aurreko egoerako antzeko emaitzak ditugu oraingoan ere, baina badira 

aipatzeko moduko ezaugarri batzuk. Subjektuen %4,55ek bakarrik onartu dute erabat 

aurresuposizioaren berri ‘omen’en bidez ematea, nahiz eta, horri zalantza eginda onartu 
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duten beste %27,27 erantsiz gero, %31,82 diren egokitzat jotakoak; hau da, aurreko 

egoeran adina. Eta azpimarratzekoa da subjektu gehiagok onartu dutela erabat 

aurresuposizioa ‘esan’en bidez ekartzea (%18,18k) ‘omen’en bidez ematea baino. Baina 

gehiagok jo dute, halaber, erabat desegokitzat ‘esan’en bidez ematea (%68,18k) 

‘omen’en bidez ematea baino (%50ek baztertu dute). 

 

 Badirudi hiztunek zalantza handiagoak izan dituztela egoera honetan ‘omen’en 

kasuan, 2ko eta 4ko gehiago eman baitituzte; eta %4,55ek ez dakite egokia den edo ez. 

 

 Horien ondoan, ‘omen’en kasuan, %4,55ek erabat baztertu duten arren, 

gainerakoek erabat egokitzat jo dute eduki literalaren berri ‘omen’en bidez ematea, eta 

guztiek ‘esan’en bidez ematea. 

 

6. egoera 

 

 Jarrera predikatu baten baitan doa aurresuposizioa egoera horretan. “Pena da 

bideokluba itxita egotea, pelikula bat hartu nahi nuen eta” da esaldia, ‘Bideokluba itxita 

dago’ aurresuposatzen duena. 

 
1. 
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2. 

 
 

Emaitzak 

 

19. taula 

6. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E A E A 

1. Erabat egokia da. %86,36 

(19) 

%27,27 

(6) 
(8,66–45,88) 

%100 

(22) 

%18,18 

(4) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%0 

(0) 

%9,09 

(2) 
(-2,92–21,10) 

%0 

(0) 

%13,64 

(3) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%0 

(0) 
(0,00–0,00) 

%0 

(0) 

%4,55 

(1) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%4,55 

(1) 

%31,82 

(7) 
(12,36–51,28) 

%0 

(0) 

%18,18 

(4) 

5. Ez da egokia. %9,09 

(2) 

%31,82 

(7) 
(12,36–51,28) 

%0 

(0) 

%45,45 

(10) 
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19. grafikoa 

 
 

Azalpena 

 

 Egoera honetan, subjektu gehiagok onartu dute erabat aurresuposizioaren berri 

‘omen’en bidez ematea: %27,27k. Eta zalantzarekin onartu duten beste %9,09 erantsiko 

genizkieke horiei. %36,36 lirateke, hortaz, guztira. Hiztunen %31,82k, berriz, erabat 

desegokitzat jo dute, eta beste hainbestek 4 zenbakia eman diote. %63,64 genituzke, 

guztiak batera hartuz gero. ‘Esan’ekin ematea desegokitzat jotzen dutenak adina. Izan 

ere, %45,55ek baztertu dute erabat aurresuposizioak ‘esan’en bidez ematea, eta beste 

%18,18k 4 zenbakia eman diote. ‘Esan’ekin ematea onartu, aldiz, subjektuen %18,18k 

onartu dute erabat, eta beste %13,64k zalantzarekin. Antzeko emaitzak ditugu, hortaz, 

bi elementuenak alderatuz gero. Badirudi, egoera honetan ere, zalantzak izan dituztela 

subjektuek esaldiak epaitzean; 2, 3 eta 4koak ditugu ‘esan’en kasuan ere. 

 

 Eduki literalari dagokionez, berriz, aurreko emaitza berak dira ‘esan’en kasuan, 

guztiek jo dute erabat egokitzat. ‘Omen’i dagokion bezainbatean, aldiz, subjektuen 

%86,36k onartu dute guztiz horren berri ‘omen’en bidez ematea; baina %9,09k erabat 

ukatu dute, eta beste %4,55ek 4 zenbakia eman diote. 

 

7. egoera 

 

Kausazko perpausean (“Garazi negarrez aritu da jostailua puskatu zaiolako”) 

dago aurresuposizioa (‘Jostailua puskatu zaio’) egoera horretan. 
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1. 

 
2. 

 
3. 
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Emaitzak 

 

20. taula 

7. egoera ‘omen’ ‘esan’ 

Aukeren eskala E A E A 

1. Erabat egokia da. %100 

(22) 

%22,73 

(5) 
(5,22–40,24) 

%100 

(22) 

%22,73 

(5) 

2. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke 

egokia dela. 

%0 

(0) 

%18,18 

(4) 
(2,06–34,30) 

%0 

(0) 

%13,64 

(3) 

3. Ez dakit egokia den. %0 

(0) 

%0 

(0) 
(0,00-0,00) 

%0 

(0) 

%0 

(0) 

4. Ez nago ziur, zalantzak ditut, baina esango nuke ez 

dela egokia. 

%0 

(0) 

%9,09 

(2) 
(-2,92–21,10) 

%0 

(0) 

%13,64 

(3) 

5. Ez da egokia. %0 

(0) 

%50 

(11) 
(29,11–70,89) 

%0 

(0) 

%50 

(11) 

 

20. grafikoa 

 
 

Azalpena 

 

 Paretsuko emaitzak ditugu egoera honetan ‘omen’i eta ‘esan’i dagokienez: 

subjektuen %22,73k onartu dute erabat aurresuposizioaren berri ‘omen’en bidez ematea, 

eta beste horrenbestek ‘esan’en bidez ematea; %50ek jo dute erabat desegokitzat 

partikularen bidez ekartzea, eta subjektu kopuru berak aditzarekin ematea. ‘Omen’en 
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kasuan, zalantzarekin onartutako %18,18 erantsi behar zaizkie erabat onartu duten 

%22,73ri (%40,91 dira guztira), eta 4 zenbakia eman dioten %9,09 erabat ukatu duten 

%50ei (%59,09 lirateke). ‘Esan’en kasuan, berriz, 2 zenbakia emandako %13,64 gehitu 

behar zaizkie (%36,37 da batura) eta 4 zenbakia ezarritako beste %13,64 (%63,64 

lirateke). Hortaz, ‘omen’en kasuan, ‘esan’ekin baino %4,54 gehiagok onartu dute 

aurresuposizioaren berri ematea, eta %4,55 gutxiagok baztertu. 

 

 Eduki literalari dagokionez, ostera, guztiek jo dute guztiz egokitzat 

aurresuposizioaren berri hala ‘omen’en bidez ematea nola ‘esan’en bidez ematea. 

   

6.3.3.1. Ondorioa 

 

Aurresuposiziodun lau egoera eman dizkiegu, eta, batez beste, subjektuen 

%35,23k besterik ez dute onartzen aurresuposizioen berri ‘omen’ekin ematea (erabat 

onartu dutenak eta zalantzarekin onartu dutenak batuz gero). 4. eta 5. egoeretan, 

%31,82k jo dute egokitzat; 6. egoeran, %36,36k eman dute ontzat, eta, 7.ean, %40,91k. 

Egoera bakoitzean erabat egokitzat jo dutenak emanez gero, berriz, honako hauek dira 

emaitzak: 4. egoeran, %18,18; 5.ean, %4,55; 6.ean, %27,27 eta, 7.ean, %22,73; batez 

beste, %18,18 dira. Erabat desegokitzat jo, aldiz, %31,82k egin dute, 6.ean; %50nak, 5. 

eta 7.ean, eta %54,55ek, 4.ean. %46,59 dira, batez bestekoa eginez gero. Horiei 

erantzuna 4 gisa balioetsi dutenak erantsiz gero, ordea, subjektuen %63,63k jo dute, 

batez beste, desegokitzat: %59,09k, 7.ean, %63,64k, 5. eta 6.ean, eta %68,19k, 4.ean. 

Joera nahiko nabarmena dago, hortaz, aurresuposizioak ‘omen’en bidez ematea ez 

onartzeko. 

 

Subjektuen %18,18k erabat desegokitzat jo dute aurresuposizioaren berri 

‘omen’en bidez ematea egoera guztietan (ikus 21. taula). Eta beste %22,73k egoera 

batzuk 5 zenbakia emanez epaitu dituzte, eta beste batzuk 4a emanez. Hortaz, guztiak 

bateratuz gero, subjektuen %40,91 lirateke egoera batean ere onartu ez dutenak 

aurresuposizioa ‘omen’ekin ematea. Horri erantsi behar zaio gainerakoetatik %22,73k 

ez dutela egoera bat bera ere jo erabat egokitzat, nahiz eta horietako bakoitzak egoera 

bati, gutxienez, ezarri dion 2 zenbakia. Honako era honetan argudiatu dute askok 

aurresuposizioak ‘omen’en bidez ematea egokitzat ez hartzea: eduki hori ez dela 
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jatorrizko esaldiko informazio garrantzitsuena. Azkenik, aipatzekoa da %4,55ek (hiztun 

batek) egoera guztietan jo dutela erabat egokitzat aurresuposizioa ‘omen’en bidez 

ematea. Eta beste %9,09k (alegia, bik) 1 eta 2 zenbakiak emanez epaitu dituzte 

aurresuposizioa ‘omen’en bidez dakarten esaldiak. 

 

Horren ondoan, ‘omen’ekin eduki literalaren berri ematea onartzeko joera dute 

subjektuek. Guztiek onartzen dute 4. eta 7. egoeretan; 5.ean, ia guztiek (%4,55ek 

baztertu), eta 6.ean, %86,36k (%13,64k desegokitzat jo). 

 

 Esan beharra dago gehixeago onartu dutela aurresuposizioak ‘omen’ekin ematea 

‘esan’ekin ematea baino, nahiz eta aldeak ez diren hain nabarmenak; inplikaturetan 

nola. 4. egoeran da handientsuena aldea, subjektuen %18,18k besterik ez baitute onartu 

‘esan’en bidez ekartzea, eta ‘omen’ekin %31,82k; ez da hain esanguratsua ere, hortaz. 

Gainerakoetan, antzekoak dira emaitzak, 1 eta 2 zenbakia emandakoak batera hartuz 

gero; egoera bakoitzean aurresuposizioa ‘esan’ekin ematea aurresuposizio bera 

‘omen’ekin ematea baino %4,55ek (subjektu batek) gutxiagok onartzea gorabehera. 

Erabat onartzea kontuan hartuta, berriz, %18,18k onartu dute egoera bakoitzean 

aurresuposizioa ‘esan’en bidez ematea; 7.ean izan ezik, %22,73k jo dute egokitzat. 

‘Omen’ekin ematea, ostera, 6.ean, %27,27k; 7.ean, %22,73k eta 5.ean, %4,55ek (hauxe 

litzateke salbuespena ‘esan’ekin alderatuz gero). Desegokitzat jotzearen emaitzak 

alderatzen hasita, aldiz, ‘esan’en kasuan, emaitzak bateratuta hartuz, hiztunen %63,64k 

ez dute onartu, inola ere, 6. eta 7. egoeretan; %72,73k, 5.ean eta %72,27k, 4.ean. 

‘Omen’en kasuan, aldiz, %63,64nak 5. eta 6. egoeretan, eta %59,09k, 7.ean. 

 

  Subjektuen %27,27k erabat desegokitzat jo dute aurresuposizioaren berri 

‘esan’en bidez ematea egoera guztietan. Eta beste %13,64k 5 eta 4 zenbakiak eman 

dizkiete. Horiei erantsi behar zaizkie, bat bera ere onartu ez arren, egoera batean, 

bederen, 2 zenbakia eman diotenak. Azkenik, aipatzekoa da %4,55ek erabat onartu 

dutela guztietan, ‘omen’ekin egin bezala. 

 

Eduki literalaren berri ‘esan’en bidez ematea, berriz, subjektu guztiek onartu 

dute lau egoeretan. 
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 Beraz, aurresuposizioei dagokienez ere, betetzen da bigarren hipotesi gisa eman 

duguna: subjektuek gehixeago onartzen dute aurresuposizioak ‘omen’en bidez ematea 

‘esan’en bidez ematea baino. 

 

 Esan beharra dago koherentzia dagoela, oro har, subjektuen erantzunetan; hau 

da, egoera bateko aurresuposizioa ‘omen’en bidez ematea onartzen duenak (erabat 

egokitzat jo nahiz zalantzarekin jo egokitzat) onartzen du beste egoeretan ere ematea, 

eta batean desegokitzat jotzen duenak (erabat edo zalantzarekin) baita besteetan ere. 

Nahiz eta badiren salbuespenak (ikus 21. taula). Esango genuke inplikaturen kasuan 

baino koherentzia handiagoa dagoela subjektu bakoitzaren erantzunetan. 

 

Horrez gain, koherentzia dago egoera berean ‘omen’dun esaldia eta ‘esan’ duena 

epaitzean. Bat egokitzat duenak hala hartzen du bestea, eta berdin desegokitzat jotzean. 

Joera da, normalean, ‘omen’ekin ematea onartzen duenak ‘esan’ekin ematea onartzea, 

berebat. Eta ez alderantziz, halako kasuren bat ere baden arren. Ikus ondorengo 21. 

taula: 

 

21. taula 

Aurresuposizioen berri ‘omen’en eta ‘esan’en bidez ematea: emaitzak subjektuen arabera 
 

Egoerak 
Subjektuak 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U 
o227 e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e 

4 5 4 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 4 5 4 5 2 2 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 1 1 1 5 4 5 5 5 2 4 5 5 
5 2 4 5 5 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 5 1 1 1 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 
6 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 1 4 2 2 1 1 2 2 4 5 4 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 3 1 1 5 5 4 2 5 5 
7 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 1 1 2 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 4 5 

 

 

Bukatzeko, bil ditzagun, grafiko banatan, ‘omen’en bidez aurresuposizioen berri 

ematea egokitzat/desegokitzat jotzearen emaitza orokorrak eta ‘esan’en bidez 

ematearenak; batetik, 1 eta 2 zenbakia emandakoak, eta, bestetik, 4a eta 5a emandakoak 

batera hartuta. 

 

                                                
227 ‘o’ ‘omen’i dagokio, eta ‘e’ ‘esan’i. 
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21. grafikoa: ‘omen’     22. grafikoa: ‘esan’ 

 

 

  

 

 

6.3.4. Eragozpenak 

 

 Galdeketa horien eragozpen nagusia da, hala esaterik baldin badago, egoera eta 

erantzun horietara makurtu behar dutela subjektuek, eta horiek epaitu; nahiz eta eurek, 

askotan, beste era batera emango lituzketen esaldi horiek, ziur asko. Horrek 

naturaltasuna kentzen dio, apika, galdeketari. Galdeketa itxia da. Alabaina probatu nahi 

duguna probatu nahi dugu, eta hori lortzeko modu errazena subjektuari aurrez 

emandako erantzunak epaituaraztea delakoan gaude; oso zaila baita subjektuek 

inplikaturak eta aurresuposizioak ‘omen’en bidez ematea naturalki. 

 

Esan beharra dago, baita ere, duda-mudakotzat ditugula galdeketa sortaren 

lehenbiziko egoeraren emaitzak, 8.arenak. Batetik, esan beharra dago ez zaiela hain 

naturala egin subjektuei banketxe batean lanean hasi berria denaren adibidea. 

 

Nagore: Zer moduz dabil Gaizka lanean? 

Ekaitz: Ondo dabilela uste dut, ez dute behintzat kartzelan sartu oraindik. 

Maierrek Nagoreri: Zer? 

 

Era horretan formulatu genuen, Griceri (1967a) jarraiki, subjektuek honako 

erantzun hauek epai ditzaten nahi baikenuen: 

 

a. Ez omen dute kartzelan sartu oraindik. 

b. Ez omen du lapurretarik egin oraindik. 

 

%1

%64

%35

Egokia da
Ez da egokia
Ez dakit

%2

%70

%28
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Baina erantzun horiek sartzez gero, egokiagoa zatekeen Ekaitzen erantzuneko “Ondo 

dabilela uste dut” hori kentzea; izan ere, hori hartu dute informazio nagusitzat 

subjektuek, eta ez ondorengoa. Ez dute hain egokitzat jo, ez diolako erantzuten galdera 

nagusiari.  Emaitzetan islatzen da hori (ikus 6. taula). Nolanahi ere, Gricek berak dakar 

hala adibidea, eta bere horretan gorde dugu. 

 

Bestetik, galdeketaren hasiera izaki, sumatu dugu behar beste ‘berotu’ gabe 

zeudela subjektuak. Gehienek, ordea, erraz eurenganatu dute ariketa egoera horretatik 

aurrera. Oztopo horiek gorabehera, beste galdeketa sortakoak (adostasun/desadostasun 

testaren araberakoak) baino errazagoak egin zaizkie subjektuei inplikatura eta 

aurresuposiziodun hauek, oro har. 

 

6.3.5. Ondorio orokorrak 

 

 Galdeketen emaitzek erakusten dute, beraz, hiztunek inplikaturen eta 

aurresuposizioen berri ‘omen’en bidez ematea ez onartzeko joera dutela; era horretako 

esaldiak egokitzat ez hartzeko joera ikusten da.228 Betetzen da, beraz, lehenbiziko 

                                                
228 Esan dugu 6.2.1. azpiatalean ez dugula kausitu era horretako probarik ‘omen’en tankerako elementuak 

aztertzen dituzten lanetan, nahiz eta aipamen batzuk egin diren eduki ez-literalak ebidentzialen bidez 

ematearen/ez ematearen gainean. Denetariko joerak dituzte hizkuntzek. Esaterako, Matthewson eta bestek 

(2007: 247-248), st’át’imcets hizkuntzako ebidentzialak aztergai dituztela, oin ohar batean, interesgarri 

irizten diote ikusteari batek nola mugatzen duen egin dela aurresuposatzen den berri ematearen edukia. 

Dirudienez, batetik, berri emateak ez dauka izan beharrik berri emateko ebidentziala duen esaldian 

txertatutako proposizioaren forma edo egia-baldintza berberak; bestetik, bien edukia ezin izan daiteke 

desberdinegia ere. Itxura denez, hizkuntza horretan ez litzateke onartuko inferentziak edo inplikaturak 

ekartzea berri emateko ebidentzialaren bidez. Japonierako ‘tte’ zurrumurru partikula du aztergai Itanik 

(1998: 50-53), eta, haren arabera ere, estilo zuzena nahiz zeharkakoa marka dezakeen arren, eta berebat 

parafrasiak, ezin balia daiteke inferentzia bidez berreskuratutako inplikazioak ekartzeko, nola eta ez diren 

entzun. Badirudi bestelakoa dela cuzco kitxuaren jokaera. Fallerrek (2007: 241) dioenez, zilegi da berri 

ematekoa erabiltzea hiztunak ondorio bat atera duenean beste batek esandakotik; onartuko litzateke 

inplikazio logikoak berri emateko ebidentzialaren bidez ematea. Burkina Fassoko sissala hizkuntzako ‘r!’ 

partikula du aztergai Blassek (1989, 1990: 107-112), eta erabilera interpretatiboaren adierazletzat hartzen. 

Haren arabera, norbaiten pentsamenduei oihartzun egin dakieke elementu horren bidez, jatorrizko ustea 

oinarritzat hartu eta era guztietako ondorioak ateraz hortik. Hala, egin diezaioke oihartzun aurreko esaldi 

baten inplikatura bati ere, ez ‘esplizituki adierazitako proposizio’ bati bakarrik. Ebidentzialak aztergai 
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hipotesia. Aurresuposizioak ematea zertxobait gehiago onartzen dute; halaz ere, oso 

txikia da bien arteko aldea, hutsala ia. Alde batetik, 1 eta 2 zenbakia eman dioten 

subjektuak batera hartuz gero, eta, bestetik, 4 eta 5 zenbakia emandakoak, %2,91ko 

aldea dago bi eduki ez-literalen artean: ‘omen’en bidez aurresuposizioen berri ematea 

subjektuen %35,23k onartzen dute, batez beste, eta inplikaturen berri ematea 

%32,32k.229 Beraz, ez da batere esanguratsua, ez baita subjektu bakarrera ere iristen 

aldea. Desegokitzat jotzen duten hiztunen kopurua, berriz, berdin-berdina da: %63,63. 

Paretsuko emaitzak dituzte, hortaz, inplikaturak ‘omen’en bidez ematea 

egokitzat/desegokitzat jotzeak eta aurresuposizioak epaitzeak. Erabat egokitzat eta 

erabat desegokitzat jotzen dutenak bakarrik kontuan hartuz gero, berriz, aldatu egiten da 

pixka bat ondorioa. Onartzeari dagokion bezainbatean, paretsukoak dira emaitzak. 

Batez beste, subjektuen %19,19k jotzen dute guztiz egokitzat ‘omen’en bidez 

inplikaturak ekartzea; aurresuposizioak ematea, berriz, %18,18k. %1,01ekoa da aldea, 

ia hutsala. Erabat desegokitzat jo, ordea, gehiagok jotzen dute, inplikaturei dagokienez 

(%57,06k); aurresuposizioen kasuan, %46,59k. %10,47koa da aldea, bi subjektu 

pasatxokoa. 

 

Inplikaturetara mugatuta, ikusi dugu inplikatura moten arabera bereizi behar 

direla ondorioak: hiztun gehienek onartu dute elkarrizketa inplikatura orokortua 

‘omen’en bidez ekartzea; gutxiagok, ordea, partikularizatuak ematea. Orokortuen kasu 

bakarra dugu, edonola ere; eta ikusi dugu, gainera, zalantzazkotzat hartu izan dela 

kontzeptua oraintsu arte. Partikularizatuen baitan ere badira aldeak, onartzeari 

dagokionez. Badirudi gehiago onartzen dela ‘omen’en bidez ematea testuinguruan 

inplikaturari lot dakiokeen zantzu edo pistaren bat baldin badago. 

 

                                                                                                                                          
dituzten lan horien ondoan, Brasoveanu & Farkasek (2007) ‘esan’ berri emateen eta horien oinarrian 

dauden baiespenen arteko harremanaren izaera dute aztergai, ingelesa oinarri hartuta. Eta ondorioztatzen 

dute ezin eman daitekeela inplikatura eta aurresuposizioen berri ‘esan’en bidez. Argudiatzen dute ‘esan’ 

aditzaren esanahi lexikalak eskatzen duela hizketa-gertaera bat, zeinaren bidez ‘esan’ berri ematearen 

subjektuaren erreferenteak perpaus bat baietsi duen. Diotenez, galderek eta aginterazko perpausek ezin 

dute jokatu ‘esan’en iturri gisa. Halaxe ondorioztatu dugu ‘omen’i dagokionez ere. 
229 Gogoan izan alde batera utzi dugula elkarrizketa inplikatura orokortuen kasua datu orokor horiek 

ateratzean. 
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‘Omen’en eta ‘esan’en artean ere aldea egongo dela dio bigarren hipotesiak, eta 

badirudi betetzen dela: gutxiago onartzen dute hiztunek inplikaturak eta 

aurresuposizioak ‘esan’ekin ematea ‘omen’en bidez ekartzea baino. Esan dugu 

inplikaturak ‘omen’en bidez ematea subjektuen %32,32k onartzen dutela, batez beste, 1 

eta 2 zenbakiak emandakoak batuta; ‘esan’ekin ematea, berriz, %24,75ek. %7,57ko 

aldea dago; ez da bi subjektura iristen. Desegokitzat jo, aldiz, ‘omen’en kasuan, 

%63,63k jotzen dute, eta ‘esan’i dagokionez, %68,29k. %4,66ko aldea dago; subjektu 

batekoa, beraz. Errepara diezaiogun, orain, erabat egokitzat/desegokitzat jotzeari. 

‘Omen’ekin inplikaturaren berri ematea %19,19k onartu dute erabat; ‘esan’en kasuan, 

%15,15ek. %4,04koa da aldea, subjektu batekoa ia. Erabat desegokitzat, berriz, 

%57,06k jo dute ‘omen’en kasuan, eta %68,18k ‘esan’ekin. Bi subjektu pasatxoko aldea 

dago, %11,12koa. 

 

Aurresuposizioei dagokien bezainbatean, ostera, ‘omen’en bidez ematea 

subjektuen %35,23k onartu dute, batez beste, erabat onartu dutenak eta zalantzarekin 

onartutakoak kontuan hartuta; ‘esan’ekin ekartzea, berriz, %28,41ek. %6,82ko 

desberdintasuna dago, subjektu bat pasatxokoa. Ukatu, aldiz, %63,63k egin du 

‘omen’en kasuan, eta %69,32k ‘esan’en kasuan; %5,69ko aldea dago. 1 eta 5 zenbakia 

emandakoei soilik begiratuz gero, aldiz, 1 gisa balioetsi dutenak %18,18 dira ‘omen’i 

dagokionez, eta %19,32 ‘esan’en kasuan; %1,14ko aldea besterik ez dago. 5 zenbakia 

emandakoak, berriz, %46,59 dira ‘omen’en kasuan, eta %55,68 ‘esan’i dagokionez; bi 

subjektuko aldea da, %9,09koa. 

 

Hortaz, gutxiago onartzen da inplikaturak eta aurresuposizioak ‘esan’en bidez 

ematea, eta gehiago jotzen desegokitzat, ‘omen’ekin baino. Halaz ere, ez da hain handia 

aldea, %11,12koa baita gehienera ere (bi subjektu pasatxokoa). 
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6.4. ‘Omen’en esanahia gehixeago zorroztuz 

 

3.2. atalean esan dugu Mitxelenaren eta Sarasolaren definizioek egokiago 

deskribatzen dutela ‘omen’en esanahia beste hiztegi eta lan batzuetan emandakoek 

baino, ziurtasunik ezaren edukia alde batera utzita; baina zehaztapen batzuk egin 

beharra dagoela, edozein moduz ere. 4.4. atalean zehaztu dugu puntu bat, ‘omen’ek 

proposizio-edukiari ekarpena egiten diola ebatzi ondoan; esanez ‘omen’dun esaldian ez 

dela bereizi behar baiezpena eta ‘omen’ek horri eransten dion ñabardura, baizik eta bi 

proposizio desberdin direla ‘omen’ik gabea eta ‘omen’duna. Segidan, ‘omen’en 

esanahia eta edukia ematean zehaztu dugu beste puntua; alegia, zer esaten edo 

adierazten den eta zer ematen aditzera ‘omen’dun esaldi bat egiten denean, ikusi baitugu 

bi hiztegigileek desberdin darabiltzatela, alderantziz justu, ‘adierazi’ eta ‘aditzera eman’ 

aditzak. Ohar berak egin ditugu Euskaltzaindiaren deskripzioari erreparatuta. Hiztunak 

‘omen’dun esaldi bat eginez adierazten du, eta ez aditzera ematen, bera ez den besteren 

batek baieztutakoaren berri ematen ari dela. Hain zuzen, gehixeago zorroztu dugu 

esanahi hori, azalduz zergatik darabilgun ‘beste batek baieztua’, definizio horretan. 

 

Galdeketetan ekarritako egoeretan, ez dago arazorik jatorrizko hiztunak 

egindako esaldiaren bidez esandakoaren berri emateko ‘omen’en bidez. Eta galdeketen 

ondoren, arrazoi gehiago dugu esateko ezin direla ekarri esandako horren bidez 

sortutako inplikaturak edo aurresuposizioak partikula horren bidez, subjektuek joera 

nabarmena baitute eduki ez-literal horien berri ‘omen’en bidez ematea ez onartzeko. 

Ikus, esaterako, honako bikote hauek, 11., 15., 8. eta 4. egoerei dagozkienak, hurrenez 

hurren; (a) esandakoari dagokio, (b) inplikatura/aurresuposizioari: 

 

(45) a. “Ni omen naiz haren bihotzeko azukre koxkorra” 

b. #“Ni maite omen nau gehien munduan” 

 

(46) a. “Ahoa lehor-lehor omen dauka” 

b. #“Ura nahi omen du” 

 

(47) a. “Ez omen dute kartzelan sartu oraindik” 
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b. #“Ez omen du lapurretarik egin oraindik” 

 

(48) a. “Egongela ere bukatu omen dute” 

b. #“Egongelaz gain beste gauza batzuk ere bukatu omen dituzte” 

 

 Gure ustez, ordea, zilegi da, esaterako ‘bide’, ‘itxura denez’, ‘badirudi’ edo 

‘sobrare’ erabiltzea, (b) kasu horietan, ‘omen’en lekuan: 

 

(49) “Ni maite bide nau gehien munduan” 

 

(50) “Ura nahi du, itxura denez” 

 

(51) “Badirudi ez duela lapurretarik egin oraindik” 

 

(52) “Egongelaz gain beste gauza batzuk ere bukatu dituzte, sobrare” 

 

Horrek indartu egiten du 7.3.2. azpiatalean hizpide hartuko duguna; alegia, ‘omen’ eta 

‘bide’ ez direla sinonimo. 

 

Batetik, galdeketen ondorioek argitzen dute zer dela eta diogun, ‘omen’i 

emandako esanahiaren definizioan, beste batek esana behar duela izan hiztunak 

‘omen’en bidez dakarren proposizioak; ez delako oso egokitzat jotzen inplikaturak eta 

aurresuposizioak, bederik, ‘omen’en pean ekartzea. Esan dezagun, hortaz, hizkuntz 

komunikazio esplizituaz ari garenean bakarrik darabilgula ‘omen’. 

 

Bestetik, ‘omen’en eta ‘esan’en emaitza bertsuek iradokitzen dute berdintsu 

dakuskitela subjektuek ‘omen’ partikula eta ‘esan’ aditza, erabilerari dagokionez. Eta, 

hain zuzen, ‘omen’ek proposizio-edukiari ekarpena egiten diolako gure ikuspegiaren 

indargarritzat genuke hori. Nahiz eta ikusi dugun, aurreko kapituluan, bereizgarri 

esanguratsuak dituztela hortik aurrera; eta bereiz aztertu beharrekoak direla.230 
                                                
230 Aztertzekoa litzateke, baita ere, jokaera bera ote duten hizkuntzakoak ez diren esaldi edo 

komunikazio-ekintzei dagokienez. Izan ere, Griceren (1967a) arabera, badirudi egin litezkeela 

hizkuntzarik gabeko esaldiak. Ikusi dugu ez dela erraz onartzen inplikaturen eta aurresuposizioen berri 

‘omen’en bidez ematea. Eta badirudi gauza bera gertatzen dela keinuen bidez komunikatutako edukiekin 
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Hona iritsita, Pello Zabalaren adibidea berreskuratu behar dugu berriro, lehen 

irekita utzitako kontu bat argitzeko asmoz. Aurreko kapituluan ikusi dugu Aroiak 

honako esaldi hau eginda, 

 

(53) “Eguraldi ederra egingo omen du bihar” 

 

honako eduki aberastu hau ulertu duela Nagorek, Aroiaren asmoak igarrita: 

 

(54) PELLO ZABALAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN GIPUZKOA BARNEALDEAN 

 

Eta eduki hori ulertuta, adibide horren testuinguruan, Aroiak bere esaldiaren bidez 

aditzera emandako honako elkarrizketa inplikatura hau uler dezakeela erraz; jakitun 

baita Aroiak sinesgarritasun handia ematen diela Zabalaren iragarpenei: 

 

(55) AZAROAREN 15EAN MENDIRA JOANGO GARA AROIA ETA BIOK 

 

Eta eman al diezaioke Nagorek beste bati inplikatura horren berri honakoaren moduko 

esaldia eginez? 

 

(56) “Aroia eta biok mendira joango omen gara bihar” 

 

Ezezkoan gaude, eta intuizio horren indargarri dira galdeketaren emaitzak. 

 

                                                                                                                                          
ere. Hartu, esate baterako, honako adibide hau: udaltzain bat trafikoa gobernatzen ari da hiriko 

bidegurutze batean. Kotxean doaz bi lagun. Udaltzainak aurrera jarraitzeko keinua egin die. Gidaria ez 

zegoen hari begira, eta laguna konturatu da ez zegoela adi. Hiztunak esan dezake “Aurrera segitzeko esan 

du” gisakoa. Baina ezingo luke ‘omen’ erabili. Hori dela eta, iduri du, printzipioz, hizkuntz 

komunikazioaz ari garenean bakarrik darabilgula ‘omen’. Baina zuzentzeko hizketa-ekintza da keinu 

horren bidez adierazitakoa, eta ikusi dugu ezin eman daitekeela halakoen berri ‘omen’en bidez. Hortaz, 

baierako baten adibidea behar genuke benetako ondorio bat ateratzeko. 
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Baina har dezagun, orain, kontrako egoera, 2.1. atalean jaso duguna: Aroia ez da 

batere fidatzen Zabalaren eguraldi iragarpenez, eta Nagorek badaki hori. Hala, (54) 

eduki aberastu bera uler dezake Aroiaren (53) esaldia entzunda, eta honako beste 

elkarrizketa inplikatura orokortu hau inferitu: 

 

(57) AROIA EZ DAGO ZIUR BIHAR EGURALDI ONA EGINGO DUEN 

 

Konforme horraino. Baina Nagorek eman al diezaioke inplikatura horren berri beste 

norbaiti, honako honen moduko esaldia eginez? 

 

(58) “Aroia ez omen dago ziur bihar eguraldi ona egingo duen” 

 

Ez daukagu kasu horri buruzko intuizio garbirik, eta galdeketak ere ez dira nahikoa 

ondorio ziur bat ateratzeko. Izan ere, elkarrizketa inplikatura orokortutzat hartu dugu 

hiztunaren ziurtasunik ezaren edukia, eta inplikatura mota horri dagokion egoera 

bakarra jaso dugu galdeketan. Egoera horren emaitzen arabera, egokia litzateke (58) 

esaldia; hala iradokitzen dute. Hori horrela, izan liteke arrazoi bat errelebantziazaleekin 

bat egin, eta halako elkarrizketa inplikatura orokortuak inplikaturatzat ez baina eduki 

aberastutzat hartzeko. Oraintxe da unea, beraz, 2.5. atalean (78. oin oharra) zintzilik utzi 

dugun eztabaida puntuari heltzeko. 

 

Proposatu dugu elkarrizketa inplikatura orokortua dela ‘omen’i lotu izan zaion 

ziurtasunik ezaren edukia. Baina iradoki dugu badela beste aukerarik ere, 

errelebantziaren teoriari jarraiki: aberastutako edukia izatea. Ezabagarriak baitira horiek 

ere (inplikaturak bezala), eduki aberastuaren parte izanagatik. Errelebantziaren teoriari 

jarraiki, baluke, apika, leku bat ziurtasunik ezaren edukiak: maila altuagoko 

esplikatura231 gisa, alegia. Forma logikoa aberastuz sortutako eduki erreferentzial 

esplizitua maila altuagoko deskripzio batean txertatuz sortzen dira, hala nola hizketa-

ekintzaren deskripzio batean edo proposizio-jarreraren deskripzio batean. Eduki 

erreferentzial esplizituaren gaineko oharrak lirateke. Lehenengo mailako esplikaturei 

buruzko proposizio-jarrera adierazten dute halako esplikaturek (ikus, besteak beste, 

                                                
231 Gogora dezagun ‘esplikatura’ kontzeptua darabiltela errelebantziazaleek eduki aberastuari 

erreferentzia egiteko. 
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Carston (2002: 116-134) eta Wilson & Sperber (1993)). Har dezagun, Carstonek (2002: 

120) dakarren adibide bat: 

 

(59) “Erosi esnea” 

 

Testuinguru egoki batean, honako hauek lirateke, besteak beste, esaldi horrek komunika 

ditzakeen maila altuagoko esplikaturak: 

 

(60) HIZTUNA ESATEN ARI ZAIO ENTZULEARI ESNEA EROSTEKO 

 

(61) NAHIKO DESIRAGARRIA DA HIZTUNARENTZAT (ETA ESKURAGARRIA) 

ENTZULEAK ESNEA EROSTEA 

 

(62) HIZTUNA ESKATZEN ARI ZAIO ENTZULEARI ESNEA EROSTEKO 

 

Ikus dezagun, orain, nola aztertuko genukeen ziurtasunik ezaren edukia maila 

altuagoko esplikatura gisa. Aroiaren (53) esaldia hartuko dugu berriro, eraiki dugun 

beste testuingurua gogoan hartuta; alegia, Aroia ez dela batere fidatzen Zabalaren 

eguraldi iragarpenez, eta Nagorek badakiela hori. Ikusi dugu honako honen modukoa 

litzatekeela eduki aberastua, kasu horretan: 

 

(63) PELLO ZABALAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN GIPUZKOA BARNEALDEAN 

 

Eta honako honen moduko oharra egingo luke ‘omen’ek: 

 

(64) PELLO ZABALAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA BIHAR 

GIPUZKOA BARNEALDEAN, BAINA AROIA EZ DAGO ZIUR 

 

Edozein moduz ere, aplikazioa ez da zuzena, zeren oharra ez da (63) 

esplikaturaren gainekoa, goian ekarritako adibidean bezala, baizik eta esplikaturaren 

baitako proposizio bati buruzko jarrera adieraztea-edo litzateke. Alegia, hiztunaren 

ziurtasunik eza ez da Pello Zabalak eguraldi ederra egingo duela esan izanari buruzkoa, 

ezpada eguraldi ederra egitearen gainekoa. 
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Ikusi dugu (aurreko kapituluan, eta oraintsu berreskuratu) ‘omen’en kasuan 

muga litekeela jatorrizko hiztuna; (53) esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua 

aberastuz, (54)n bezala. Baina eman ote diezaioke Nagorek beste bati eduki horren berri 

‘omen’en bidez? 

 

(65) “Pello Zabalak esan omen du eguraldi ona egingo duela bihar” 

 

Baiezkoan gaude, natural irizten diogu esaldiari. Horrek iradokitzen du eman litekeela 

eduki aberastuen berri ‘omen’en bidez. 

 

Hain zuzen, ziurgabetasuna eduki aberastua izan ote daitekeen ikusten ari gara, 

maila altuagoko esplikaturatzat hartuta. Aztermodu bideragarria izan litekeela esan 

dugu, nahiz eta ez dagoen oso garbi. Eduki aberastua balitz, pentsatzekoa da ‘omen’en 

bidez horren berri emateko moduan izango ginatekeela, (65)en bezala. Esan dugu ez 

dugula intuizio garbirik (58)ren egokitasunaren gainean, eta galdeketak ere ez digu 

askorik laguntzen, egoera bakarra baitugu. Hortaz, ez intuizioek ez galdeketak 

damaigute biderik epai garbirik emateko. Hori horrela, irekita utziko dugu aukera, eta 2. 

kapituluan hartutako bidetik jarraituko, ziurtasunik ezaren edukia inplikaturatzat 

hartuta; elkarrizketa inplikatura orokortutzat, testuinguru jakinik gogoan izan gabe erraz 

ondoriozta daitekeela eta. 
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6.5. Laburpena 
 

Galdera sorta bat ekarri dugu kapituluaren hasieran: zenbateraino lotu behar 

zaio hiztuna p proposizioari hori ‘omen’ bidez ekartzean? Zenbateraino izan behar du 

leial proposizio horrekin? Zer-nolako edukia izan beharra dauka pk ‘omen’en bidez 

ekarri ahal izateko? 

 

Galdera horiei erantzun nahi izan diegu kapitulu honetan. Batetik, ikusi dugu 

ezin eman daitekeela hizketa-ekintza mota batzuen berri ‘omen’en bidez, baieztua izan 

behar baitu ‘omen’en bidez ekarritako esaldiak, adierazpen-perpausei lotua baitago 

‘omen’. Eta hizketa-ekintza mota batzuk ez dira baiezten. Baierako, konpromisozko eta 

adierazteko hizketa-ekintzen berri bakarrik eman daiteke ‘omen’en bidez; zuzentzekoak 

ezin eman ditzakegu, eta kasu berezitzat hartu ditugu agerbidezkoak, performatiboak, 

ezaugarri bereziak izaki. 

 

Bestetik, hainbat subjekturi egindako galdeketen emaitzek erakutsi digute 

hiztunek ez dutela egokitzat jotzen esaten ez diren baina esate horretan komunikatzen 

diren bestelako eduki batzuk ‘omen’en bidez ekartzea. Inplikaturak eta aurresuposizioak 

izan ditugu aztergai, zehazki, eta ondorioztatu dugu joera dagoela bi eduki mota horien 

berri ‘omen’en bidez ematea ez onartzeko. Era berean, ‘esan’ aditzarekin alderatu dugu 

‘omen’en erabilera. Alde handirik ez den arren, hiztunek gutxiago onartzen dute 

inplikaturak eta aurresuposizioak ‘esan’ekin ematea, ‘omen’ekin baino. Garbiago 

dituzte kontuak ‘esan’ekin. 

 

Hortik, ‘omen’en esanahiaren definizioan darabilgun ‘esana da’ kontzeptua. 

Batetik, badirudielako esandakoa izan beharra daukala edukiak ‘omen’en bidez 

ekartzeko, eta ez inplikatutakoa edo aurresuposatutakoa; eta, bestetik, adierazpen-

perpaus baten esaldiaren edukia izan beharra daukalako proposizio batek ‘omen’en 

bidez emateko, eta ez galde- nahiz harridura-perpaus baten esaldiarena, zein aginterazko 

batena. 
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Iruditzen zaigu, beraz, orain arteko kapituluekin nahiko garbi geratu dela zein 

den ‘omen’en esanahia eta erabilera. 2. kapituluan, alde batera utzi dugu ‘omen’en 

esanahi gisa, bederen, hari egotzi izan dioten ziurtasunik ezaren edukia. Saiatu gara 

argitzen ziurtasunik eza ez dela ‘omen’en esanahiaren parte, baizik eta ‘omen’dun 

esaldia eginez sor daitekeen elkarrizketa inplikatura orokortua. Hori baztertuta, 3. eta 4. 

kapituluetan, saiatu gara erakusten proposizio-edukiari egiten diola ekarpena ‘omen’ek, 

eta ez ilokuzio-indarrari. Bi test baliatu ditugu horretarako, adostasun/desadostasun testa 

eta eragin eremuaren testa, eta emaitza hori eman digute biek. Behin hori erabakita, 

‘omen’dun esaldien edukiak bereizi ditugu 5. kapituluan, eta hortik ‘omen’dun 

perpausen esanahira iritsi gara; ‘omen’dun perpaus ororen esaldi guztiek batean duten 

eduki minimoa eman dugu: ‘omen’dun esaldiaren hiztuna ez den besteren batek esana 

da p. Eduki horren alderdi bat argitzeko saioa izan da bukatu berri dugun kapitulu hau; 

‘esana da’ kontzeptuarena, hain zuzen. Hementxe bukatu da, beraz, lanaren muina. 

Badakigu nola aztertu behar den ‘omen’, proposizio-edukiari ekarpena egiten dion 

gisan, eta badakigu zein den hura duen perpausaren esanahia. 

 

Segidako kapituluan, euskarazko beste partikula batzuk hartuko ditugu hizpide, 

ebidentzialitatearen eta modalitatearen argitan; ‘omen’ ardatz dugula. 



       

 

 
 
 

7_________________ 

 
      EUSKARAZKO PARTIKULAK 

EBIDENTZIALITATEAREN ETA MODALITATEAREN ARGITAN
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7.0. Sarrera 

 

 Orain arteko kapituluetan, ‘omen’ partikularen gainean aritu gara, horixe baita 

lan honen aztergai nagusia. Ikusi dugu zer esanahi duen ‘omen’dun perpausak eta zer 

eduki dituzten ‘omen’dun esaldiek; baita nola aztertu behar diren ere. Zernahi gisaz, 

baditu kide batzuk gure aztergaiak; hura bezala aditz-multzoan agertzen diren 

partikulak, hain zuzen. ‘Bide’, ‘ei’, ‘ote’ eta ‘al’ partikulei egingo diegu tartea kapitulu 

honetan; betiere, ‘omen’ ardatz hartuta. Hasteko, ikusiko dugu zer partikula sartu izan 

dituzten aztertzaileek ‘omen’en zaku berean, eta nola batzuek ‘modal’ esaten dieten eta 

beste batzuek ‘ebidentzial’. Hori hobeto ulertze aldera, literaturan pil-pilean izan den eta 

den eztabaida bat ekarriko dugu: ebidentzialitatearen eta modalitate epistemikoaren 

arteko harremanarena. Harreman horren argitan, aditz-multzoa kokaleku duten 

euskarazko partikulak non sartuko genituzkeen esango dugu, eta, horrela ikusiko non 

kokatuko ginatekeen eztabaida horretan, euskarazko partikulak oinarri hartuta. Horrez 

gain, partikula bakoitzari egingo diogu tartea, ‘omen’ekin alderatuta, eta nola aztertuko 

genituzkeen proposatuko dugu; ur handiegitan sartu gabe, edozein moduz ere. 
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7.1. Euskarazko partikulak 

 

 Esan dugu lanaren hasieran, aztergaia zedarritu dugunean, aditz-multzoan 

agertzen diren euskarazko partikulak izango ditugula aztergai lan honetan; aditzaren 

multzoan agertu, eta perpaus osoari eragiten diotenak. Eta, gehiago mugatuz, ‘omen’ 

partikulan jarri dugu arreta. Nolanahi ere, ‘omen’ hizpide hartuta, aditzaren multzoko 

beste partikula batzuk agertzen zaizkigu azter eremuan hari ondotik segika. 

 

 Euskarari buruzko lan batzuetan, aipatzen dituzte kokaleku hori duten partikulak 

multzo gisa, baina ez dago adostasunik multzo horren baitakoak diren partikulak 

zerrendatzean; egilea zein den, aldatu egiten da multzoaren eitea. Izan ere, elementu 

mota bat baino gehiago agertzen da aditzaren gunean. Hori dela eta, aldeak sortzen dira 

multzoa zedarritzean, eta aztergai ditugun partikulak muga estu-estuan geratzen dira 

beste hainbat elementurekin; multzoan sartu/ez sartu. 

 

 Partikulak multzo gisa aipatzen dituzten hainbat lan izan dugu aztergai, eta 

‘omen’ eta ‘al’ partikulak bakarrik errepikatzen dira sailkatze horietan. Guztiek sartzen 

dituzte multzoan bi partikula horiek, baina aztertzaileak adina sailkapen dugu hortik 

aurrera. Honako hauek aipatzen dituzte gehien hurrena: ‘ote’ (‘ete’), ‘bide’ eta ‘ei’. 

Baina, horiez gain, agertzen dira honako beste hauek ere, multzokatze batzuetan: ‘ahal’, 

‘ohi’, ‘edo’, ‘bait’, ‘ez’, ‘ba’, ‘-a’,232 ‘berri’, ‘hurran’ eta ‘gogo’.233 

 

 Egile gehienek modaltzat dituzte halako partikulak (ikus, besteak beste, 

Eguzkitza 1985; Euskaltzaindia 1987, 1993; King 1993; Mujika 1988; Omaechevarria 

1959; de Rijk 1969, 2008; Wilbur 1981 eta Zubiri & Zubiri 1995). Alcázarrek (2008b), 

ordea, ebidentzialtzat ditu. Saltarellik (1988), berriz, ez du zehazten. 

 

 Mujikari (1988) bitxia egiten zaio hainbesteko aldea izatea partikulak 

sailkatzean, eta balizko bi arrazoi ematen ditu: 
                                                
232 Mujikak (1988) eta Euskaltzaindiak bakarrik aipatzen dute. Atzizkia edo enklitikoa da, Ekialdeko 

euskalkietan erabili ohi dena galderak markatzeko. 
233 Eguzkitzak (1985: 215) bakarrik dakartza azken hirurak. 
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a) Batzuek talde bakar batean bildu nahi izan dituzte aditz jokatuaren aurrean 

agertzen diren elementu guztiak, beren ezaugarriak dituzten talde 

desberdinak daudela kontuan hartu gabe. 

b) Partikula modala perifrastikoaren bi adizkien artean tartekatzen delako 

itxurak bultzatuta, talde horretan sartu dituzte leku horretan agertzen diren 

partikula edo hitz guztiak, benetan laguntzaileari eragiten dioten aztertu 

gabe. 

 

Mujikari iruditzen zaio gehiegi zabaltzen dutela multzoa batzuek. Eguzkitza aipatzen 

du, bereziki, esanez eskuzabaltasun handiegiarekin jokatzen duela. Hainbat kritika 

egiten dio Mujikak, argudiatuz hark aipatzen dituen ‘berri’, ‘hurren’ eta ‘gogo’ ez direla 

inondik ere modalak;234 ezta ‘edo’ ere (nahiz eta gero onartu egiten duen haren erabilera 

batzuetan).235 

 

‘Omen’ek irekitako bidezidorrari jarraituz, goian zerrendatutako partikula 

horietako batzuetan egingo dugu geldialdia kapitulu honetan; ‘ei’, ‘bide’, ‘ote’ eta 

‘al’era mugatuz. Batetik, horiek errepikatzen direlako gehien sailkapenetan; bestetik, 

horietara mugatzen delako gure intuizioa ere.236 Lehenbizi, ‘bide’ eta ‘ei’ partikulez 

arituko gara, ‘omen’ lagun hartuta, semantikoki ‘omen’etik gertuen daudenak izaki. 

Ikusiko dugu hiztunaren informazio-iturria hizkuntzan adierazteari lotzen zaizkiola bi 

partikula horiek ere. Segidan, besteak hartuko ditugu hizpide. 

 

                                                
234 Euskaltzaindiak (1987: 503-508) multzo horretatik kanpora uzten ditu ‘berri’ eta ‘hurren’ partikulez 

gain, aditz modalak (‘nahi izan’, ‘ahal izan’, ‘ezin izan’ gisakoak) eta ‘ohi’, ‘edo’ eta ‘ere’ partikulak. 
235 Hain zuzen, artikulu trukea izan zuten bi egileek partikulen kontu hori zela eta. Eguzkitzak, beste 

artikulu batean (1991: 962-963), erantzun zion Mujikari onartzen zuela ‘berri’, ‘hurren’ eta ‘gogo’ ez 

direla modalak, baina ez zeukala oso garbi ‘edo’ren jokabidea. Dio modala dela batzuentzat; beste 

batzuentzat, berriz, ez. Mujikak (1994: 333-336) bukatu zuen trukea, arrazoi zuela esanez: adizki 

jokatuaren partikula modalarenak direla ‘edo’ren erabilera batzuk (bizkaierazko testu batzuetakoak); 

partikula modalen jokabide bera duela, alegia. Eta horiekin lot daitekeela adieraz ere; gaineratuz ‘sin 

duda, seguramente, ciertamente; acaso’ adiera ematen diola Orotariko euskal hiztegiak. 
236 Esan beharra daukagu, halere, ‘bide’ri buruzko gure intuizioak ez direla oso sendoak (ikus 250. oin 

oharra). ‘Ei’ ere ez da gure euskalkikoa. 



338 ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa    

 

Nolanahi ere, kontzeptu batzuk argitu behar ditugu horretan sartu aurretik. 

‘Modal’ terminoa aipatu dugu oraintsu, hala izendatu dituzte euskarazko partikulak 

aztertzaile gehienek. Eta, horren ondoan, ‘ebidentzial’ terminoa azaldu zaigu, halaber. 

Atarikoetan, egin diegu aurkezpen txiki bat bi eremuei, baina berriro hartu behar ditugu 

mintzagai, literaturan pil-pilean den eztabaida bati leku eginez: zer harreman dute 

ebidentzialitateak eta modalitate epistemikoak? Gaude argi pixka bat egingo digula 

aztergai dugun partikula eta haren kideak izendatu eta sailkatzeari dagokion 

bezainbatean. 
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7.2. Ebidentzialitatearen eta modalitate epistemikoaren 

arteko harremanaz 

 

 Atarikoetan ikusi dugu zertan dautzan modalitatea eta ebidentzialitatea, eta 

aipatu ez dagoela ez bataren ez bestearen definizio bateraturik. Bada, horri erantsi behar 

zaio ez dela batasunik bi eremu semantiko horiei eman beharreko estatusean ere; hala, 

aztertzaile guztiak ez datoz bat bien arteko harremanari dagokionez. Kategoria 

beregaintzat dituzte batzuek; bata bestearen mendekotzat, berriz, beste batzuek. Gai 

eztabaidatua izan da oso literaturan, ‘omen’en antzeko elementuak aztergai dituzten 

egile guztiek ez bada gehienek egin diote erreferentzia, gutxiago-gehiago, euren lanetan. 

Orri asko hartu ditu, dela gai nagusi gisa, dela aipamen gisa. Ikuspegi nagusien nondik 

norakoak emango ditugu hemen.237 

 

De Haanentzat (1999: 85) bidezkoa da esatea jakitun gehienek adierazi dutela bi 

eremuen arteko lotura estua dela oso. Haatik, gaineratzen du iruzkin handirik egin gabe 

onartu dela erlazio hori, eta oso gutxi eztabaidatu direla bien arteko desberdintasunak. 

 

Elkarren mendekotzat dituzte ebidentzialitatea eta modalitate epistemikoa 

Givónek (1982), Palmerrek (1986) eta Willettek (1988), besteak beste. Aparteko 

gramatika-kategoria gisa dakuskite de Haanek (1999) eta Aikhenvaldek (2003, 2004a, 

2004b), beste batzuen artean. Bi ildo suma daitezke. 

 

Dendale & Tasmowskiren (2001b: 340-343) hitzetan, lehenengo eztabaidetatik 

aurrera, informazio-iturriei egindako erreferentziak oso lotuta egon dira informazioaren 

estatus epistemikoari; askotan, berak izaten direlako bi eremu semantiko horiek 

kodetzen dituzten hizkuntz markatzaileak. Honela diote: 

 
Hori gertatzen da hasierako literaturan; esaterako, Boasek (1947) ‘ezagutzaren iturria 

eta ziurtasuna’ adierazten duten atzizkien multzo txiki bat deskribatzean (erref. 

Jacobsen, 1986: 4) eta Sapirrek (1921: 114) ‘hiztunaren ezagutzaren iturria edo izaera’ 

                                                
237 Laburpen zabalagoa nahi izanez gero, ikus Zubeldia (2008). 



340 ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa    

 

(egungo ‘ebidentzialak’) esaten diona adierazteko forma batzuk eztabaidatzean. Bi 

egileek esplizituki lotzen dituzte informazio-iturriari egindako erreferentziak (hau da, 

ebidentzialitatea zentzu hertsian) eta ezagutzaren ziurtasunaren gaineko erreferentziak 

(hau da, modalitate epistemikoa).238 (Dendale & Tasmowski 2001b: 340) 

 

Har dezagun, esaterako, atarikoetan aipatu dugun (1) adibidea berriro, 

moldatuta. 

 

(1) Ixiarrek etxe berrian behar du 

 

Badirudi euskarazko ‘behar’ aditzak interpretazio epistemikoa nahiz ebidentziala, 

inferentziala zehazkiago, izan dezakeela testuinguruaren arabera. 

 

- epistemikoa: Ixiar etxe berrian izango da seguru asko. 

- inferentziala: zantzuren batean oinarrituta; esaterako, argia piztuta dagoelako 

ondorioztatu du hiztunak Ixiar etxe berrian dela dagoeneko. 

 

Gaineratzen dute, dena den, arazo nagusietakoa dela, oraindik ere, bi eremu 

semantikoen arteko harremanaren izaera naturala. Haien ustez, nahiz eta jakitun 

gehienak bat etorriko liratekeen esatean informazio-iturria adieraztea desberdina dela 

kontzeptualki informazioaren fidagarritasunaren gaineko hiztunaren balorazioa 

adieraztetik, bereizketa hori ez da beti garbia ‘ebidentzialitatea’ eta ‘modalitatea’ 

terminoak erabiltzean. Euren arabera, orokorrean, ez dago banakako harremanik 

markatzaile ebidentzialaren eta ‘informazio-iturria’ kontzeptuzko eremuaren artean, 

batetik, eta markatzaile modalaren eta ‘informazioaren fidagarritasuna’ kontzeptuzko 

eremuaren artean, bestetik. Ebidentzialitatearen eta modalitatearen nozioen arteko hiru 

harreman mota bereizten dituzte azterketa modernoetan (Dendale & Tasmowski 2001b: 

341-342): 

 
                                                
238 This happens in the early literature, for example, in Boas’ (1947) description of a small group of 

suffixes expressing ‘source and certainty of knowledge’ (cf. Jacobsen, 1986: 4) and in Sapir’s (1921: 

114) discussion of certain forms expressing what he called ‘the source or nature of the speaker’s 

knowledge’ (today’s ‘evidentials’). Both authors explicitly link reference to sources of information (i.e. 

evidentiality in the narrow sense) with reference to certainty of knowledge (i.e. epistemic modality). 

(Dendale & Tasmowski 2001b: 340) 
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(i) Disjuntzioa edo bereiztea: nozioetako bakoitza bestearekin oposizioan 

definitzen da. 

(ii) Barne hartzea: bi aukera daude halakoetan: 

o ‘Ebidentzialitatea’ terminoa zentzu zabalean erabiltzea; bai hiztunaren 

ezagutza iturriari erreferentzia egiteko, bai hiztunaren ezagutzaren 

fidagarritasunari erreferentzia egiteko. 

 

 

o ‘Modalitatea’ terminoa erabiltzea zentzu zabalean. 

 

Daude, gehienetan, ebidentzialitatea izaten dela barnean sartutako nozioa (2. 

irudian bezala), informazio-iturria markatzea har daitekeelako 

informazioaren gaineko jarrera epistemikoa markatzeko zeharkako bidetzat. 

(iii) Gainjartzea (Van der Auwera & Plungiani (1998) jarraituz): puntu batean 

gurutzatzen dira modalitatea eta ebidentzialitatea. 

 

o Balio ebidentzial ‘inferentzial’ak (‘ebidentzialitate inferentzialak’) 

hartzen du bat egite gunea. Beharrezkotasun epistemikoaren balio 

modalaren berdin-berdina da, haien ustez. 

 

Ebidentzialitatea 

 
Modalitatea 

 
Ebidentzialitatea 

 
Modalitatea 

 
 Ebidentzialitatea 

Modalitatea 

 
Modalitatea 

 
Ebidentzialitatea 
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Lehentxeago aipatutako arrazoi enpirikoaren ondoriotzat dute halako iritzi 

anitzak egotea, neurri handi batean: informazio-iturria markatzen duten formek hiztunak 

informazioaren fidagarritasunaren aurrean duen jarrera ere markatzen dute hizkuntza 

askotako sistema ebidentzialetan. 

 

7.2.1. Disjuntzio edo bereizte harremana 

 

Ikuspegi berri gehienek kategoria beregaintzat dituzte bi eremuak. Horien ustez, 

badute biek ala biek bereiz hartzeko adinako ezaugarririk. 

 

De Haanek dio (1999: 83-86 eta 2001: 201-202) modalitate epistemiko motatzat 

hartu izan dela ebidentzialitatea literaturan, esanez bi nozio horien arteko mugak 

zehaztugabeak, lausoak izan direla edo ez dela mugarik izan. Haren ustez (de Haan 

2001: 202), ebidentzialak erabiltzea ikusi izan da baiezpenaren egiaren aurreko 

konpromisoa gutxitze gisa, eta, beharbada, horregatik zerrendatu ohi dira esanahi 

ebidentzialak modalitate epistemikoaren azpian. Baina berak argudiatzen du bereizi 

egin beharko liratekeela bi nozioak, desberdintasun garrantzitsuak daudela-eta bien 

artean. 

 

Euren semantikan desberdintzen dira, besteak beste (de Haan 1999: 83-85): 

ebidentzialek perpauseko informazioarentzako ebidentzia edo frogaren izaera baiesten 

dute; modal epistemikoek, berriz, hiztunek baiezpenaren aurrean duten jarrera 

ebaluatzen dute. Horixe da bereizketa nagusia harentzat: biak ebidentziari badagozkio 

ere, aldendu egiten dira ebidentziarekin egiten duten horretan. Modalitate epistemikoak 

ebaluatu egiten du ebidentzia, eta, epaitze horretan oinarrituta, konfiantza neurri bat 

ematen dio hiztunaren esaldiari. Ebidentzialak, berriz, baietsi egiten du ebidentzia bat 

dagoela hiztunaren esaldiarentzat, baina uko egiten dio ebidentzia interpretatzeari. 

Onartzen du (de Haan 1999: 98-99) ebidentzian oinarrituta egiten dela epaitze hori, 

zalantzarik gabe, baina dio ebidentzialek ez dutela ezer berezkorik behartzen gaituena a 

priori konpromiso epistemikoa ezartzera ebidentziari. Aitortzen du gainjarri egin 

daitezkeela batzuetan; ez da ezabatzen, ordea, bi kategorien estatus bereizia: 
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Ebidentzialitatea a priori ez dago proposizioaren ezaugarri modalei lotuta, nahiz eta 

azpimarratu beharra dagoen modalitate (epistemiko)a sar daitekeela irudian punturen 

batean.239 (de Haan 2005: 379) 

 
Ez dut ukatu nahi ebidentzialitatearen eta modalitate (epistemiko)aren arteko erlaziorik, 

baina bigarren mailakoa da erlazioa gehienez ere. Ez da pentsatu behar modalitate 

epistemikoa ebidentzialitatearen oinarrizko esanahiaren parte dela, baina erants dakioke 

ezaugarri pragmatiko gisa.240 (de Haan 2005: 394) 

 

Eremu kognitibo erabat desberdinak kodetzen dituzte (de Haan 2001: 203). 

 

Lehenxeago aipatu dugun oharra egiten du (de Haan 2001: 201): 

ebidentzialitatea eta modalitate epistemikoa elementu berberen bidez adierazten 

dituzten hizkuntzetatik dator elkarren mendekotzat hartzeko ikuspegi hori; esaterako, 

hizkuntza germaniarretatik. Nederlanderako ‘moeten’ (‘behar’) aditza dakar adibide 

gisa, testuingurutik kanpo anbiguoa dela esanez; interpretazio epistemikoa nahiz 

ebidentziala izan baitezake. 

 

Aikhenvaldek (2003, 2004b) ere erabat defendatzen du kategoria beregaina dela 

ebidentzialitatea, eta ez modalitate epistemikoaren (edo besteren baten) azpikategoria, 

edo denbora-aspektua-moduarena. Froga asko dago, haren arabera, ebidentzialitatea 

baliozko gramatika-kategoria gisa hartzeko. Halaber Fallerrek (2007: 224), zorrotz 

bereizten ditu ebidentzialak eta modal epistemikoak, eta argitzen du horrek ez duela 

eragozten ebidentzialek esanahi epistemikoa inplikatzea, nahiz modal epistemikoek 

esanahi ebidentzialak inplikatzea edo aurresuposatzea. Bi eremuak bereiz hartzearen 

aldekoak dira, berebat, Cornillie (2009), Lazard (2001), Fitneva (2001) eta Landaburu 

(2005), besteak beste. 

                                                
239 Evidentiality is not a priori concerned with the modal aspects of the proposition although it must be 

stressed that (epistemic) modality may enter the picture at some point. (de Haan 2005: 379) 
240 I do not wish to deny any relation between evidentiality and (epistemic) modality, but such a relation 

is secondary at best. It should not be thought that epistemic modality is part of the basic meaning of 

evidentiality but it can be added as a pragmatic feature. (de Haan 2005: 394) 
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7.2.2. Barne hartze harremana 

 

Barne hartzearen harremanetik jotzen duten gehienentzat, modalitate 

epistemikoaren baitakoa da ebidentzialitatea. Ematen duten arrazoi nagusia da, 

hizkuntza batzuetan, modalitate epistemikoa nahiz ebidentzialitatea adieraz dezakeela 

elementu berak. Hain zuzen, bi kategoriak bereiztearen aldekoek ‘bigarren mailako’ 

harremantzat (edo eduki pragmatikoen ondorioz sortutzat) dutena dakarte beste ikuspegi 

honen aldekoek frogatzat. 

 

Batzuen iritzian, modalitate epistemikoaren baitan sartu behar da 

ebidentzialitatea. Palmerren arabera (1986: 51-54), esaterako, ‘epistemikoa’ terminoa ez 

zaie aplikatu behar posibilitatearen eta beharrezkotasunaren nozioak hartzen dituzten 

sistema modalei bakarrik, baizik eta hiztunak esandakoaren gainean duen konpromiso 

neurria adierazten duen ezein sistema modali. Haren iritzian, lau bide ditu, gutxienez, 

hiztunak adierazteko esandakoa ez duela aurkezten gertakizun gisa, baizik eta: 

 

o horri buruz espekulatzen ari dela, 

o dedukzio gisa aurkezten ari dela,  

o esan egin diotela, 

o itxura kontua bakarrik dela, zentzuen (beharbada hutseginkorren) 

ebidentzian oinarrituta. 

 

Lau motak dagozkio hiztunak adierazten ari den proposizioaren egiaren gainean duen 

konpromisoa (edo konpromisorik eza) adierazteari. Eta bi azpisistema bereizten ditu 

modalitate epistemikoaren baitan: juzkuena eta ebidentzialena. Juzkuak hiztunaren 

epaitzea adierazten du, haren arabera; subjektiboa da. Eta ebidentzialen baitako 

aipamenezkoak, behintzat, lehenengo begiratuan objektiboa dirudien arren (ez du 

adierazten hiztunak zer uste duen, ezpada zer esan duten beste batzuek), dio, gainerako 

ebidentzialekin batera hartuz gero, ebidentzialak ere subjektiboak direla, garbi dagoela 

hiztunaren konpromiso neurria adieraztea dela helburu osoa: informazio zati bat 

eskaintzen du hiztunak, baina beretzako duen baliotasuna epaitzen du, duen ebidentzia 

motaren arabera. Proposizioaren izaera adierazten dute hiztunak harekiko duen 

konpromisoaren arabera. 
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Givónek ere (1982) continuum epistemikoaren testuinguruaren baitan 

interpretatzen du ebidentzialitatea, ziurtasun neurriari lotuta. Uste berekoa da 

Frajzyngier (1985). Halaber, Willet (1988), hiztunak bere esaldiak deskribatzen duen 

egoeraren aurrean duen jarrera adieraztean parte hartzen du ebidentzialitateak, haren 

iritzian.241 

 

Badira, dena dela, modalitate epistemikoa ebidentzialitatearen baitan sartzen 

dutenak ere. Chafe jartzen dute ideia horren eredutzat lan gehienek. Chafe eta Nicholsen 

(1986b: vii) hitzetan, gizakia ohartzen da egia erlatiboa dela, eta hizkuntzak hainbat 

bide ditu hori adierazteko. Pertsonak ziur daude gauza batzuez, beste batzuez ez 

hainbeste, eta badira beste gauza batzuk aukeraren eremuan bakarrik daudenak. 

Hizkuntzak hainbat tresna du ezagutzaren gaineko askotariko jarrera horiek adierazteko. 

Horri guztiari egiten dio erreferentzia ‘ebidentzial’ terminoak, haien ustean: jende 

arruntak bere ezagutzaren iturria eta fidagarritasuna naturalki ikusteko dituen bideei. 

 

Aipatu dugu, atarikoetan, zentzu zabalenean darabilela ebidentzialitatea Chafek 

(1986) berak, esanez interpretazio zabal horren baitako guztiak ezagutzarekiko jarrerak 

biltzen dituela. Horrekin lotutako hainbat nozio dakar: ezagutza, fidagarritasuna, 

                                                
241 Aipatzekoa da argumentu berria dakartela, horien ondoan, Matthewson eta bestek (2007: 201-203 eta 

245-246), erakusteko ebidentzialitatea eta modalitate epistemikoa ez direla bi kategoria. Haien arabera, 

egile askok argudiatzen dute ebidentzialitatea aldendu egiten dela modalitate epistemikotik, ez duelako 

hiztunaren ziurtasuna kodetzen. Horri kontra eginez, ordea, eurek argudiatzen dute modal epistemikoen 

kategorian sartzen direla st’át’imcets hizkuntzako ebidentzialak, 4.3. atalean ikusi dugun bezala. Onartzen 

dute ez dutela hiztunaren ziurtasuna kodetzen (eta ebidentzialen kategorian sartzen direla, beraz), baina 

ezta hizkuntza horretako modalek ere, euren azterketaren arabera. Erakusten dute ez dela hizkuntza 

horretako modalen berezko ezaugarria hiztunaren ziurtasun maila edo indar kuantifikatzaileko 

bereizketak kodetzea, ezpada eskuragarri diren mundu posibleen gaineko kuantifikazioa sartzea. Ez 

daukate ziurtasun mailarik bereizi beharrik derrigorrez. Hori dela eta, besteak beste, de Haan (1999), 

Lazard (2001) eta Aikhenvalden (2004a, 2004b) ikuspegiaren kontra egiten dute, esanez uste oker batean 

oinarritzen direla: modal epistemikoek indar kuantifikatzaileko bereizketak kodetu behar dituztela. Ez da 

hala, euren ustez; ondorioz, baztertu egiten dituzte ebidentzialak modal gisa ez aztertzeko argumentuak. 

Gauza batean datoz bat horiekin: informazio-iturria bereizten duten elementuek ez dituzte, normalean, 

ziurtasun bereizketak egiten (eta alderantziz). Horregatik, aurreikusten dute, ondorio gogorragoa ateraz, 

modal epistemikoek aukeratu egin beharra daukatela zer kodetuko duten: iturria edo indarra. 
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ezagutza moduak, iturria… Haren ustez, ezagutza moduak zerbait inplikatzen du 

fidagarritasunari buruz. 

  

7.2.3. Gainjartze harremana 

 

Azkenik, hirugarren aukera hartuko dugu hizpide: gainjartzearena. Van der 

Auwera & Plungianek (1998: 84-86) diote ebidentzialitate guztia uzten dutela 

modalitatetik kanpo ebidentzialitatea modalitatetik baztertzen duten hizkuntzalariek, eta 

hori ez dela, zehazki, euren jarrera. Izan ere, onartzen dute ‘inferentzial’ izendatutako 

ebidentzialitatearen azpimota; ebidentzia arrazoitzean oinarritu gisa identifikatzen 

duena. Ebidentzialitate inferentziala modalitatearen eta ebidentzialitatearen gainjartze-

kategoria gisa ikusten dute; hain zuzen, behar epistemikoarekin egiten du topo (ikus 

eurek dakarten beheko irudia, eta gogoan izan (1) adibideaz esandakoa). Epaitzearen 

ziurtasunari erreferentzia egiten ari gara bi kategoriekin, euren ustez. Ez dute ukatzen 

harreman estua duenik ebidentzialitatearekin, baina iruditzen zaie badirela arrazoi aski 

garbiak modalitatearen nozio hertsi samarra hartzeko. 

 

Inferentziazko ebidentzialitatea = behar epistemikoa 

Beharra 

  Behar 

deontikoa 

Behar epistemikoa 

= 

Inferentziazko ebidentzialitatea 

 

Aipamenezko 

ebidentzialitatea 

 

… 

  Ebidentzialitatea 

 

 

Fallerrek (2002: 87-90) proposatzen du ‘epistential’ esatea ebidentzialitatea eta 

modalitatea aldi berean adierazten dituen elementuari. Bi kategoriak bereizi beharra 

aldarrikatzen du, ikusi bezala, baina onartuz gainjartzeak izan litezkeela batzuetan. 

 

Horixe, bada, modalitatearen eta ebidentzialitatearen arteko harremanaz 

idatzitakotik aukera egin eta hona bildu duguna, gaia kokatze aldera. Ikusten denez, 

gauza asko dago finkatzeko. Badirudi zein hizkuntza aztertzen duten, ikuspegi bati edo 

besteari lotzen zaizkiola aztertzaileak. 
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Baina gaude badela arrazoi orokorrago bat, hizkuntza jakin bateko elementu 

jakin bati edo batzuei begiratuta ateratzen diren ondorioetan sartu gabe, ebidentzialitatea 

eta modalitatea bi kategoria beregain direla argudiatzeko. Aztertzaile batzuek esan izan 

dute ebidentzia nolakoa den, halakoa dela hiztunaren ziurtasun neurria. Hau da, 

ebidentzia zuzenak hiztunak pren egiari/faltsutasunari buruz duen ziurtasuna iradokitzen 

duela, esaterako, eta berri ematekoak hiztunaren ziurtasunik eza. Badirudi ebidentzia 

zuzenaren bidez jasotako informazioa bakarrik hartuko luketela erabat ziurtzat 

informazio-iturria hiztunaren ziurtasun neurriarekin lotzen dutenek, eta erabateko 

ziurtasunetik beherako mailetan kokatuko lituzkete bestelako informazio-iturri moten 

bidez jasotakoak; ebidentzia motan oinarrituta. 

 

Gaur egun, informazioaren gizarte honetan, etengabe jasotzen dugu informazioa, 

hainbat iturritatik. Telebistaren kasuan, batik bat irudi bidez, ikusiz, baina gainerakoan, 

hitzez asko; hala entzunez, nola irakurriz. Baina zer esan nahi du horrek, geuk ikusia ez 

denez, zalantzan jarri behar dugula beste iturri horietatik jasotako informazio oro? Ez 

inola ere. Baliteke iturri oso fidagarrietatik jasotako informazioa izatea, eta erabat 

egiazkotzat hartzea jatorrizko hiztunak esandakoa edo hari irakurritakoa, ezaguna 

dugulako. Gogoratu Pello Zabalaren adibidea, esaterako. Alderantziz, baliteke 

telebistako irudi bat ikusi, eta ez gehiegi fidatzea harekin, manipulatuta egon daitekeela 

eta, errealitatearen zati bat bakarrik islatuz.242 Beraz, iturri motak ez baina hiztunak 

iturriari ematen dion sinesgarritasunak edo fidagarritasunak du zeresana hiztunak haren 

bidez jasotakoaz duen ziurtasun neurriari dagokionez, eta egoerak. Hori dela eta, gaude 

ezin lot dakiokeela hiztunaren ziurtasuna ebidentzia motari. Egile batzuek argudiatua 

dute, dagoeneko, ezin dela egin halako loturarik (ikus, besteak beste, Cornillie 2009: 

49-57; Faller 2002: 94-98 eta Landaburu 2005: 3-4). Halaxe erakutsi uste dugu lan 

honetan ere. Epistemologian oso eztabaidatua da, batez ere epistemologia sozialean 

(ikus, esaterako, Goldman 2006), testigantzan oinarritzeak zenbateraino justifikatzen 

duen ezagutza. Oso konplexuak dira kontu horiek, eta eremu horretako adituei entzun 

behar litzaieke ebidentzia mota eta hiztunaren ziurtasun neurria lotuz halako ondorio 

azkarrak atera aurretik. 

 

Ikus dezagun zehatzago ‘omen’en kasua, eztabaida horrekin jarraituz. 

                                                
242 Gogoratu, halaber, 2.6. atalean esandakoa. 



348 ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa    

 

 

7.3. Hiztunaren informazio-iturria markatuz 

 

7.3.1. Nola sailkatu ‘omen’? 

 

Zer esan, euskarara etorrita, modalitateari eta ebidentzialitateari dagokienez? 

‘Omen’ partikula dugu aztergai, eta esan dugu zein den ‘omen’ duen perpausaren 

esanahia, gure proposamenaren arabera: ‘omen’dun esaldiaren hiztuna ez den besteren 

batek esana dela p proposizioa. Horixe du bere esanahi, eta ikusi dugu hiztunaren 

ziurtasunik ezak ez duela lekurik hor. Zentzu horretan, partikula ebidentzialtzat genuke 

‘omen’, eta eduki epistemikoa elkarrizketa inplikatura orokortu gisa sortzen da, sortzen 

denetan, esaldi batzuetan; edo ondorengo diskurtsoan adierazten du hiztunak beste 

baliabide batzuen bidez. Ezin lotuko dugu, hortaz, ‘omen’ modalitate epistemikoarekin 

bete-betean; esanahiz ez du hiztunaren ziurtasun neurririk adierazten. Ezaugarri horrek 

ere ebidentzialitatea eta modalitatea kategoria bereizitzat hartzera garamatza, beraz. 

 

Ezin esan, ordea, ikuspegi bera dutenik euskarari buruzko orain arteko lan 

askok. ‘Omen’i kategoria bat ematen diotenean esplizituki, modaltzat dute gehienek. 

Honako hauek bildu ditugu. Hiztegietan, honela esaten diote: ‘particule dubitative’ (van 

Eys 1873), ‘prefijo modal’ (Azkue 1905-1906), ‘pref. modal’ (Kerexeta 1990), 

‘zalantzazko partikula’ (Iratzar 1990), ‘elemento modal’ (Arejita 2003) eta ‘partícula 

verbal modal’ (Erdozia 2004). Gramatika, artikulu eta liburuetan: ‘adverbe de doute’ 

(Larramendi 1729; Campion 1884; Lafitte 1962), ‘modalidad’ (Omaechevarria 1959), 

‘modal item’ (de Rijk 1972a), ‘adverbe de modalité ou d’opinion’ (Haize Garbia 1978), 

‘modal particle’ (Trask 1981; King 1993; de Rijk 2008), ‘epistemic modal particle’ 

(Wilbur 1981), ‘aditz multzoko partikula modala’ (Euskaltzaindia 1987, 1993), 

‘partículas modales de la flexión verbal’ (Mujika 1988), ‘modalizer’ (King 1993) eta 

‘partikula modala’ (Zubiri eta Zubiri 1995; IVAP-Arakama eta beste 2005; Zabala 

2005). 

 

Ondorioz, ‘omen’ modaltzat hartzera lerratzen dute bat halako ikuspuntuek. 

Halere, badira ikuspegi horri kontrapuntua jartzen diotenak; ‘omen’ beste era batera 
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izendatuz. Esate baterako, ‘ebidentzial’ esaten diote Jacobsenek (1986), Jendraschekek 

(2003) eta Alcázarrek (2008b); Saltarellik (1988) ‘quotative’ eta Aikhenvaldek (2004a) 

‘reported particle’. Jacobsenek (1986: 7) gehiago zehazten du oraindik: “‘reportedly’, 

‘as they say’, ‘it seems’ aipamenezko inpertsonalaren edo orokortutako inferentzialaren 

esanahi mota”.243 Ñabartu egin behar da, berebat, Jendraschekena; modalitate 

epistemikoaren baitan sartzen baitu, nahiz eta ebidentziala dela dioen. Omaechevarria 

(1959) erantsiko diegu aurrekoei: ‘modalidad’ dio lehenbizi, baina ‘narrativo’ gisa 

izendatzen du gero. 

 

Bide horri heldu beharra dakusagu guk ere, lanean zehar aztertutakoaren 

ondoren; gaude horrek ematen duela egokien ‘omen’en ezaugarrien berri, eta ez modal 

gisa hartzeak. Ebidentzialtzat dugu esanahiz ‘omen’, eta kasu batzuetan bakarrik 

hartzen du ukitu epistemikoa; hartzen duenetan. Izan ere, esan dugu ‘omen’ek ez duela 

kodetzen ziurtasun neurria, gure ustean. Nahiz eta ziurtasunik ezarekin lotu izan duten, 

orain artean, aztertzaile askok; balio epistemikoarekin. 

 

‘Omen’en kasuan, beraz, bereizita daudeke hiztunaren informazio-iturria 

adieraztea eta hiztunaren juzkua adieraztea. Hala, bi eremuak bereiz hartu beharra 

dakusagu, disjuntzio harremana defendatzen dutenei jarraiki; nahiz eta ez dugun 

ukatzen izan daitezkeela harremanak bien artean, ziurtasunik eza elkarrizketa 

inplikatura orokortu gisa sor litekeela kontuan hartuta. Esanahi ebidentzial nagusiaren 

hedatze gisa sortutakoa da eduki epistemikoa, bigarren mailako lotura gisa, eta ez beti-

bateko esanahia. Hortik bi eremuak bereizi beharra. 2.3. atalean ekarritako adibideek 

erakusten dute ‘omen’ erabiltzeak ez duela esan nahi hiztunak ez duenik ziurtasunik 

jatorrizko hiztunak egindako esaldiaren edukiaren gainean, erabil bailiteke hiztuna 

erabat ziur dagoen kasuetan ere. 

 

 

 

 

 

                                                
243 A sort of impersonal quotative or generalized inferential meaning ‘reportedly’, ‘as they say’, ‘it 

seems’. (Jacobsen 1986: 7) 
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7.3.2. ‘Omen’ eta ‘bide’ ez dira sinonimo 

 

Puntu bat utzi dugu zintzilik 2.1. atalean, orain artean ‘omen’ez esan denari 

dagokion bezainbatean; (c), alegia, ‘omen’en baliokideei dagokiena. Hau da, aurreratu 

dugu erdarazko ‘se dice (que)’, ‘dice(n) (que)’, ‘parece (que)’, ‘on dit (que)’, ‘il paraît 

(que)’, ‘semble-t-il’en baliokidetzat dutela ‘omen’ hiztegi elebidunek eta gramatikek. 

 

Ikus dezagun, zehazkiago, zer ordain edo baliokide ematen dizkioten ‘omen’i 

esku artean izan ditugun hiztegi, gramatika eta artikuluek. Edukiaren arabera sailkatu 

ditugu, eta eduki bakoitzeko ordainak hizkuntzaren arabera ordenatu; hurrenez hurren 

emanda, espainiera, frantsesa, ingelesa eta euskara: 

 

- ‘dicen (que)’, ‘dice (que)’, ‘se dice (que)’, ‘según dicen’, ‘según se dice’, 

‘dícese que’, ‘diz que’, ‘dizque’, ‘según es fama’, ‘corre que’; ‘on dit (que)’, 

‘dit-on’, ‘il se dit que’, ‘le bruit court que’, ‘il court le bruit que’, ‘il paraît 

(que)’, ‘paraît-il’; ‘they say (that)’, ‘it is said (that)’, ‘reportedly’, 

‘allegedly’, ‘as they say’, ‘so they say’, ‘I heard’, ‘I am told that’, ‘he says’, 

‘somebody else says’, ‘it is rumored’; ‘esaten dutenez’, ‘diotenez’, ‘diote 

ece’, ‘esaten da ecen’, ‘entzutea danez/denez’, ‘entzun dudanez’, ‘ei’ 

 

- ‘parece (que)’, ‘al parecer’, ‘según parece’, ‘por lo visto’, ‘parece ser’; ‘à 

ce qu’il paraît’, ‘apparemment’, ‘semble-t-il’; ‘it seems’, ‘supposedly’; 

‘agidanez’, ‘dirudienez’, ‘antza danez/denez’, ‘holetan’, ‘iduriz’, ‘bide’ 

 

- ‘tal vez’, ‘acaso’; ‘peut-être’244 

 

- ‘probablemente’, ‘seguramente’.245 

 

                                                
244 ‘Tal vez’ eta ‘acaso’ ordainak Campionek (1884) bakarrik ematen dizkio; ‘peut-être’, berriz, van 

Eysek (1879) soilik. Ez ditugu kontuan hartuko ‘omen’en ordain gisa. 
245 Elhuyarrek (Azkarate eta beste 2000) soilik aipatzen ditu gaztelaniako baliokide horiek. Ez ditugu 

kontuan hartuko horiek ere. 
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Ez zaigu iruditzen, ordea, ‘omen’i ematen dizkioten erdarazko baliokide 

horietako batzuk harenak direnik, ezpada beste partikula batenak; ‘bide’renak, hain 

zuzen. Hona hemen hiztegi, gramatika eta artikuluek ‘bide’ri ematen dizkioten 

ordainak: 

 

- ‘al parecer’, ‘parece (que)’, ‘según parece’, ‘por lo visto’; ‘il semble que’, 

‘apparement’; ‘apparently’, ‘seemingly’; ‘antza danez/denez’, ‘dirudienez’, 

‘dirudi’, ‘badirudi’ 

 

- ‘probablemente’, ‘seguramente’, ‘verosímilmente’, ‘evidentemente’, ‘sin 

duda’; ‘probablement’, ‘sans doute’, ‘sûrement’246 

 

- ‘debe de’, ‘tal vez’, ‘quizá’, ‘acaso’; ‘ote’ (galderetan) 

 

- ‘se dice (que)’, ‘dicen que’, ‘dicese que’, ‘corre que’; ‘on dit que’, ‘il se dit 

que’, ‘il court le bruit que’, ‘il est á croire que’, ‘il paraît (que)’; ‘omen’, 

‘ei’, ‘diote ece’, ‘esaten da ecen’. 

 

Hiztegigile, gramatikari eta aztertzaile batzuek bi partikulei ematen diete 

‘dirudienez’en (‘parece (que)’, ‘il semble (que)’) gisako baliokidea (ikus Arejita 2003; 

Azkue 1905-1906; Campión 1884; Elhuyar-Azkarate eta beste 2000; Kerexeta 1990; 

Larramendi 1729; Mugica 1981; Sota eta beste 1991; Urrujulegi 1999). Beste batzuek, 

berriz, biak lotzen dituzte ‘esan dute’ gisako edukiarekin (Bostak bat 2002; Elhuyar-

Azkarate eta beste 2000; Larramendi 1729). Horiei kasu eginez gero, beraz, ‘omen’ eta 

‘bide’ partikulak sinonimo direla esan beharko genuke. Biek ala biek dute hala ‘esan 

dute’ nola ‘dirudienez’ esanahia, horien arabera; batzuentzat bata, besteentzat bestea.247 

Egile batzuek (Arana 2001; Arejita 2003; Arrasate 1992; Bostak bat 1991, 2005; 

Sarasola 1996; UZEI 1999, batzuk aipatzearren), gainera, esplizituki adierazten dute 

                                                
246 Aipatzekoa da ‘edo’ri ere antzeko baliokideak ematen dizkiola Mitxelenak (1987) (‘sin duda, 

seguramente, ciertamente; acaso’), eta bizkaierako testuetan agertzen dela dio. Ikusi dugu eztabaidatua 

izan dela gainerako partikulekin batera sailkatzekoa ote den edo ez. Ez dugu aztertuko lan honetan. Ikus 

Alcázar (2008b, 2009) hurbiltze baterako. Argudiatzen du perpauseko eremua izateaz gain, eragin 

diezaiokeela osagai bakarrari ere, eta ebidentzialtzat du; inferentzialtzat, hain zuzen. 
247 Campionek (1884), berriz, biei ematen dizkie ‘tal vez’, ‘acaso’ ordainak. 
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sinonimotzat dituztela ‘omen’ eta ‘bide’. Aipatzekoa da, baita ere, Elhuyarrek (Azkarate 

eta beste 2000) sarrera berdin-berdina ematen diela biei, baliokide berberak; adibideak 

aldatuta. 

 

 Gure ustez, ordea, ‘omen’ek ez du ‘dirudienez’en zentzurik, hari eman diogun 

esanahia gogoan; eta, gaude horretxek bereizten dituela, preseski, ‘omen’ eta ‘bide’ 

partikulak.248 Horrek eta ‘bide’ren ‘probablemente’, ‘seguramente’ eta ‘debe de’, ‘tal 

vez’ gisako ordainek. Iruditzen zaigu ederki erakusten duela bi partikulen arteko 

desberdintasuna jarraian dakargun adibideak: 

 

(2) “Normaltzen ari bide gara: %25en inguruan omen dabil herri hazietako 

normaltasuna.” (Torrealdai 1977)249 

 

Iruditzen zaigu ‘herri hazietako normaltasuna %25en inguruan dabil’ edukia 

duen esaldia, ‘omen’en bidez dakarrena, besteren bati entzungo/irakurriko ziola 

Torrealdaik. ‘Normaltzen ari gara’, berriz, ‘bide’ baliatuz damaiguna, entzun/irakurri, 

neurtu, aztertu edo ikusitakotik berak atera duen ondorioa litzateke; nahiz eta izan 

daitekeen besteren bati entzuna/irakurria ere. 

 

Beste adibide honetan ere bi partikulak ageri dira, eta gaude ondo ikusten dela 

bakoitzaren esanahia: 

 

(3) “Klarak eta Godotek uhartera egin igerialdian izan bide zen giltza kentzea, 

arropak hondartzan utzi omen zituzten, inolako erreparorik gabe, eta erraza 

gertatuko zitzaion Xereali giltza hartzea.” (Iñurrieta 2004: 226) 
                                                
248 Esanahian bereizten dira bi partikulak. Gainerakoan, badirudi ‘omen’ek bezala jokatzen duela ‘bide’k. 

Hasteko, kokaleku bera dute perpausean. Horrez gain, esango genuke ‘omen’en muga bera duela ‘bide’k 

perpaus motari dagokionez, badirudi adierazpen-perpausetan bakarrik joan daitekeela; hala erakusten dute 

adibideek. Bada, dena dela, galderan agertzen den adibideren bat. Esaterako: 

  

(i) “Zure gaitza ez bide da ezin sendatua?” (Dirassar 1997: 123)   

 

Itxura denez, ‘ote’ren adiera du halakoetan (Mitxelena 1987). Bestalde, badirudi ‘omen’ek bezala 

jokatzen duela ukazio sinpleari dagokionez; harekiko eragin eremu zabala du. 
249 XX. mendeko corpus estatistikotik ateratako adibidea. 
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Hiztunari norbaitek esango zion arropak hondartzan utzi zituztela Klarak eta Godotek, 

eta hori kontuan hartuta, berak ondorioztatuko zuen igerian ziren bitartean kenduko 

ziela giltza Xerealik. 

 

Horrekin esan nahi dugu batek, kalera atera eta lurra bustita ikusita, esan 

dezakeela (4) gisako zerbait:250 

 

(4) “Euria egin bide du” 

 

Egoera berean, horren baliokidetzat hartuko genituzke, berebat, honako beste hauek: 

 

(5) “Euria egin du, nonbait” 

 

(6) “Euria egin du, sobrare” 

 

(7) “Badirudi euria egin duela” 

 

(8) “Euria egingo zuen” 

 

(9) “Euria egin izango du” 

  

Ez, ordea, ‘omen’ekin emandakoa, 

 

(10) “Euria egin omen du”; 

 

                                                
250 Aurreratu dugu ‘bide’ri buruzko gure intuizioak ez direla oso sendoak. Izan ere, gure azpieuskalkian 

ez da erabiltzen ‘bide’ partikula; geroztik ikasia dugu. ((5)-(9)) adibideetako egiturak darabiltzagu gauza 

bera adierazteko. Hortaz, hala adibideetan (bereziki) nola hiztegi, gramatika eta artikuluetan 

kausitutakoan oinarritu gara, halabeharrez, hemengo ondorioak ateratzeko. Interesgarria litzateke hiztunei 

grabazioak egitea; euskalki batzuetan, bederen, bai baitarabilte ahozkoan ere. Esaterako, nafar-lapurteraz; 

Iparraldeko berriemaile batzuek esan digutenez. 
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nola eta inork euriari buruzko ezer esan ez dion hiztunari. Kasu horretan bakarrik 

egingo luke ‘omen’dun esaldia; besteren batek euriari buruzko zerbait esan badio, 

alegia. 

 

Ondoko adibideei erreparatuta, badirudi erabil litekeela ‘bide’ halako kasuetan; 

hau da, besteren batek esandakoaren berri emateko: 

 

(11) “Gauez, ostera bai, agertzen bide dira itsaspekoak azalera, Gregoryk 

kontatuko duen legez.” (Jimenez 2003: 187) 

 

(12) “Egun haietantxe, hain zuzen, donostiarron festa nagusiaren ospaketa 

betean (urtarrilaren 20an, alegia), ni nengoen inguru hartatixe botatako 

granada batek zauritu bide zuen larriki (berehala gure arteraino zabaldu 

zenez) bere etxean bertan, arratsaldeko ordu biak aldean, nik bistaz 

bederen ezagutzen nuen donostiar bertsolari famatu bat: ‘Moko’ 

gaitzizenezko gure ‘Bilintx’ kokotz gabea.” (Txillardegi 1999: 278) 

 

Baina baita norberak inferentzia bidez edo arrazoitzez ondorioztatutakoetan ere. 

Halakoak dira kasu gehienak.251 Esate baterako: 

 

(13) “Hori baino izen arruntagorik zaila izanen zen asmatzen, baina agian 

horrexegatik jarri bide zen modan.” (Iturralde 2000: 83) 

 

(14) “Aita ez zen inondik ageri: bere ohealdi haietako batean bide zegoen.” 

(Zaldua 2001: 164)  

 

(15) “Egarritua bide zara, engoitik, hainbertze denbora oihuka kalakan.” 

(Bidegain 2002: 195) 

 

Batzuetan, zantzuren batean oinarritutako inferentzia izaten da. Halakoetan, esplizituki 

ageri ohi da, maiz, zantzua edo inferentzia egiteko arrazoia.252 Adibidez: 

                                                
251 EPG atarian egin dugu ‘bide’ partikuladun adibideak topatzeko bilaketa. 
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(16) “Hilketa baldintza izugarrietan burutu bide zen: hilotzari eskuin eskuko 

hatz nagia falta zitzaion.” (Epaltza 2000: 65) 

 

(17) “Eta, zinez diotsuet, zerbait hura ez bide zen oso parte onekoa, begi garden 

haiek lausotzen zituen distira iluna ikusita.” (Ladron Arana 2002: 73) 

 

(18) “Ardura arina izan bide zen nirea, laster leundu baitzitzaidan haren zama.” 

(Jimenez 2004: 153) 

 

(19) “Eta ni, gerezi baten hezurra eztarrian trabatu izan balitzait bezalaxe 

sentitu naiz, eta gerezien antzera gorritu ere egin bide naiz, zeren, 

Rubenek, kopeta ilundu, eta honela galdegin baitit: 

—Zer duzu? Ongi al zaude? Zer da, Dabiden opari bitxiren bat?” 

(Zubizarreta 2000: 307)  

 

Adibideei erreparatuta, beraz, gaude inferentzia bidez ondorioztatutakoaren berri 

emateko darabilela hiztunak ‘bide’; dela arrazoitze hutsez ondorioztatuta, dela 

zantzuren batean oinarrituta.253 Eta pentsatzekoa da horregatik itzultzen dutela batzuek 

‘quizá’ gisa eta besteek ‘seguramente’ moduan, testuinguruaren bidez ondorioztatuko 

delako hiztunaren inferentziaren nolakotasuna; alegia, nondik dagoen gertuago, 

‘beharbada’tik edo ‘seguru asko’tik. Egile batzuen arabera, ziurtasunetik hurbil dago 

‘bide’. Euskaltzaindiaren (1987: 502) hitzetan, erabiltzen dugu “esaten dugunari 

ziurtasun oso-osoa ematen ez badiogu ere, egiantz handia, bederen, eskaintzen diogula 

adierazteko”. De Rijkek (2008: 162) ere dio ‘bide’k adierazten duela hiztunari ezagun 

zaizkion gertaera batzuek eramaten dutela hiztuna bere baiezpenaren egia inferitzera. 

 

                                                                                                                                          
252 Badirudi, hizkuntza batzuetan, partikula bana dutela inferentzia arrazoitzez edo zantzuren batean 

oinarrituta ondorioztatua den bereizteko (Aikhenvald 2004a). Matthewson eta bestek (2007: 205) diote, 

esate baterako, st’át’imcets hizkuntzan, ‘k’a’ zeharkako inferentziazko ebidentziala dela, ez du zehazten 

inferentzia ondorio behagarrietan oinarritua den edo arrazoitze hutsa; ‘-an’, berriz, mugatzen da 

inferentzia hauteman daitezkeen ondorioetan oinarri daitekeen kasuetara. 
253 Zentzu horretan, gogoan izan 6.4. atalean esan duguna, ‘omen’en bidez inplikaturak eta 

aurresuposizioak emango ez genituzkeen arren, natural irizten diogula ‘bide’ren bidez ekartzeari. 
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Horrez gain, erabil daiteke, itxura denez, beste norbaiten esanean oinarritutakoen 

berri emateko ere. ‘Omen’en baliokidetzat har liteke kasu horietan. Beraz, esatearen 

edukia partekatuko lukete ‘omen’ek eta ‘bide’k, ezer partekatzez gero; eta ez 

‘dirudienez’ena. Haatik, ez kasu guztietan, baizik eta arrazoitzea beste baten hitzetan 

oinarritua denean soilik. Izan ere, badirudi beste batek esan izana dela ‘bide’ erabiltzeko 

arrazoia, batzuetan; (11)-(12) adibideek erakusten duten bezala. Gehienetan, ordea, ez 

da halakorik. Ikus, esate baterako, goiko (13)-(19) etsenpluak; hiztuna ez da beste batek 

esandakoan oinarritzen, baizik eta arrazoitzean edo bestelako zantzu batean 

oinarritutako inferentzia dakar ‘bide’rekin. Ezin esan, beraz, sinonimo direnik bi 

partikulak; izatez gero, adieretako batean bakarrik baitira baliokide. Hori hala balitz, 

‘bide’ zabalagoa litzateke; ‘omen’, berriz, mugatuagoa. 

 

Badirudi halako zerbait iradokitzen duela, esaterako, Sarasolaren254 (1996: 144) 

definizioak: 

 
2 bide. (1545). Dagokion aditzari “dirudienez” ñabardura ezartzen dion hitza. 

Laguntzailearen (edo adizki trinkoaren) ezkerrean jartzen da. Ik. omen. (…) 
 

Bi interpretaziotarako bidea ematen du Sarasolak definizio horrekin, ‘Ik. omen’ dioela 

kontuan hartuta. Batetik, uler liteke hor ematen dion esanahiaz gain, ‘omen’en esanahia 

ere izan dezakeela ‘bide’k. Bestetik, baliokide izan daitezkeela; eta, hortaz, bi esanahiak 

parteka ditzaketela. 

 

Har dezagun, esaterako, (11) adibidea, eta egin dezagun proba esaldi horretako 

‘bide’ ‘omen’ez ordezkatuz: 

 

(20) “Gauez, ostera bai, agertzen omen dira itsaspekoak azalera, Gregoryk 

kontatuko duen legez” 

 

Ez dirudi esanahia aldatzen denik, eta, hala, baliokide direla esango genuke, adiera 

horretan. Haatik, ez dirudi ‘bide’ren ordez ‘omen’ jar dezakegunik (13) adibidean, esate 

baterako: 
                                                
254 Mitxelenak (1987) ez du ‘bide’ren esanahirik definitzen, erdarazko ordainak (‘probablement’, 

‘seguramente’ eta ‘al parecer’, besteak beste) eta adibideak bakarrik damaizkigu. 



7. EUSKARAZKO PARTIKULAK  357     

 

 

(21) “Hori baino izen arruntagorik zaila izanen zen asmatzen, baina agian 

horrexegatik jarri omen zen modan” 

 

‘Omen’ sartuta, esanahia aldatu egiten dela esango genuke. (13)n hiztunak berak 

ondorioztatua da p; (21)en, berriz, beste norbaitek esana. Edozein moduz ere, egokia da 

esaldia pragmatikoki; baldin eta jatorrizko hiztunak esandakoaren baitakotzat hartzen 

bada ‘agian’ adizlaguna. 

 

 (19) adibideko ‘bide’ partikula ‘omen’ez ordezkatuta sortzen den esaldia, berriz, 

esango genuke ez dela egokia pragmatikoki, nahiz eta gramatikoki zuzena izan: 

 

(22) #“Eta ni, gerezi baten hezurra eztarrian trabatu izan balitzait bezalaxe 

sentitu naiz, eta gerezien antzera gorritu ere egin omen naiz, zeren, 

Rubenek, kopeta ilundu, eta honela galdegin baitit (…)” 

 

Har dezagun, orain, ‘omen’ duen esaldi bat, 

 

(23) “Estiloa aldatu omen du Van Morrisonek lan honetan. Ez nago ados.” 

(Berria, 2006-03-09: 41) 

 

eta sar dezagun ‘bide’ ‘omen’en lekuan: 

 

(24) #“Estiloa aldatu bide du Van Morrisonek lan honetan. Ez nago ados.” 

  

Ez zaigu iruditzen ondo ezkontzen direnik; batetik, hiztunak inferentziaz ondorioztatzea 

estiloa aldatu duela Van Morrisonek, eta, bestetik, esatea ez dagoela ados horrekin. 

 

 Ikusten denez, beraz, ez dira bata bestearen lekuan erabiltzekoak bi partikulak, 

kasu guztietan. Sinonimo balira, ordea, zilegi izan behar luke hori egiteak. 

 

Lehenbiziko hurbiltze bat besterik ez dugu egin ‘bide’ren gainean. Ez dugu 

erabaki irmorik hartuko lan honetan, bai baitauka zer aztertua partikula horrek ere, 

‘omen’en antzera; hark adinako azterketa behar luke. Nolanahi ere, ideia nagusi bat 
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ekarri nahi izan dugu, behinik behin, ‘omen’en esanahia mugatzeko lantegian lagungarri 

delakoan: ‘omen’ek ez du ‘dirudienez’ esan nahi; eta, zentzu horretan, bederik, ez dira 

sinonimo bi partikulak. Erakutsi uste dugu ‘dirudienez’ gisako baliokideak ez 

dagozkiola ‘omen’i, ezpada ‘bide’ri; eta, ondorioz, ezin ditugula bata bestearen lekuan 

erabili beti bi partikulak. 

 

 Horiek horrela, honako ordain hauek emango genizkieke bi partikulei. ‘Omen’i, 

‘dice(n) (que)’, ‘se dice (que)’; ‘on dit (que)’; ‘they say (that)’, ‘it is said (that)’ gisako 

erdarazko baliokideak255 eta euskarazko ‘esaten dute’, ‘esaten dutenez’, ‘diotenez’ 

modukoak. ‘Bide’ri,256 berriz, erdarazko ‘al parecer’, ‘parece (que)’, ‘probablemente’, 

‘tal vez’; ‘il semble (que)’, ‘sans doute’; ‘apparently’, ‘seemingly’ tankerakoak eta 

euskarazko ‘dirudienez’, ‘badirudi’, ‘antza denez’ gisakoak. 

 

Gogora dezagun, honetara ezkero, 2.1. atalean ekarri dugun adibidea, lanean 

zehar behin baino gehiagotan berreskuratu duguna. Aroiak “Eguraldi ederra egingo 

omen du bihar” esanez, zer komunikatu duen galdetu dugu han, eta aukera batzuk eman 

ditugu. Horietako bi hartu ditugu hizpide orain artekoan. Lehenbizi erakutsi dugu 

honako hau ez duela adierazi, bederen: 

 

(25) ESAN DUTE EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 15EAN, BAINA 

EZ NAGO ZIUR 

 

Eta geroxeago erabaki dugu honako eduki honen modukoa adierazi duela: 

 

(26) PELLO ZABALAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN GIPUZKOA BARNEALDEAN 
                                                
255 Gogoan izan 5.1.1. azpiatalean ikusitakoa, ‘omen’ekin ez dago jatorrizko hiztunaren argumentua 

artikulatuta, eta ez daukagu, hortaz, haren erreferentzia finkatu beharrik hiztunak egindako esaldiaren 

eduki erreferentzial esplizitua mugatzeko. Edozein moduz ere, ikusi dugu muga daitekeela, kasu 

batzuetan, testuinguruaren laguntzaz. Horri egin nahi diogu erreferentzia, Mitxelenak (1987) eta Kingek 

(1994) damaizkiguten baliokideak ekarriz. Badirudi eurek ere onartzen dutela muga daitekeela iturria. 

Kingek (1993: 268) esplizituki dio ‘omen’ekin iturria mugatua edo mugatugabea izan litekeela. 
256 Iduri du ‘omen’ baino lehenago agertu zela ‘bide’ euskarazko testuetan. Izan ere, badakar Altunak 

(1979) argitaratutako Etxepareren hiztegiak; baita Orpustanek (1993) ondutako Oihenartenak ere. ‘Omen’ 

ez, ordea. 1545ean duke, hortaz, lehenbiziko agerraldia ‘bide’k. 
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Honako beste honen modukoa aberastuz sortua: 

 

(27) AROIAK EZ BESTEREN BATEK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA 

AZAROAREN 15EAN 

 

Orain, esateko moduan gara (28) ere ez duela adierazi: 

 

(28) DIRUDIENEZ, EGURALDI EDERRA EGINGO DU AZAROAREN 15EAN 

 

Azpiatal honetan ondorioztatu baitugu ‘omen’ek ez duela ‘dirudienez’en gisako 

edukirik. Eduki hori adieraztez gero, honako esaldi honen modukoa egin behar zukeen 

Aroiak, esaterako: 

 

(29) “Eguraldi ederra egingo bide du bihar” 

 

Eman dezagun halako esaldia egin duela. Baliteke hori ondorioztatu izana Zabalak 

esandakotik, baina baita bestelako zantzuren batean oinarrituta ere; zerua izar dagoela 

ikusita, adibidez. Egoera horretan, ordea, ez luke egingo ‘omen’dun esaldia. Eta, gure 

ustez, nolabaiteko ziurtasuna inplikatuko luke ‘bide’ baliatuz gero; alegia, ez da 

erabiltzen hiztunak gauza baten ziurtasunik ez duenean, ezta erabat ziur dagoenean ere. 

Ez litzateke erabiliko muturreko ziurtasun neurriak adierazteko, baizik eta erdibidetik 

gorakoak; esan nahi baita, %0tik %100erako ziurtasun eskala kontuan hartuz gero, 

%51tik %99ra bitartekoak biltzeko. Alegia, Aroiak ez luke esango (29) ez balu uste 

eguraldi ona datorrela hurrengo egunerako. Aitzitik, ezta erabat ziur balego ere; honako 

honen modukoa baizik: 

 

(30) “Eguraldi ederra egingo du bihar” 

 

Edo ‘omen’duna. ‘Omen’ erabiltzeko moduan litzateke, kasu horretan, lanean zehar 

ikusi dugun bezala. Baita eguraldi ona datorrela uste ez balu ere. Ez, ordea, (28)ren 

gisako edukia adierazteko; ‘omen’dun esaldia eginez adieraziko luke besteren batek 

esana dela eguraldi ederra egingo duela hurrengo egunean. 
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 Beraz, izatez gero, adiera batean lirateke baliokide ‘omen’ eta ‘bide’; alegia, 

badirudi zenbaitetan besteren batek esandakoan oinarrituta ateratako ondorioaren berri 

emateko darabilela hiztunak ‘bide’. Hala, pentsa zitekeen inplikazio logikoa zela bien 

artekoa. Horrek esan nahiko luke (26)k (28) inplikatzen duela logikoki; alegia, (26) 

egiazkoa balitz, (28) ere halaxe litzatekeela, baina ez alderantziz. Hori hala izan balitz, 

‘omen’ dagoen kasu guztietan erabili ahal izango zatekeen ‘bide’. Ikusi dugu, alabaina, 

ez dela zilegi, aldea baitute ziurtasun neurrian: ‘bide’ ez litzateke erabiliko ziurtasun 

eskalako %0-50 bitartean; ‘omen’, bai, ordea. 

 

7.3.2.1. ‘Antza’ eta ‘nonbait’ 

 

Ikusi dugu badituela euskarak aditz-multzoan agertzen diren partikulek esan 

nahi dutena adierazteko beste baliabide batzuk. Horietako bi ekarriko ditugu azpiatal 

honetara: ‘antza’ eta ‘nonbait’. Esango genuke ‘bide’ partikularen lekuan erabiltzekoak 

direla (ikus (5) adibidea); eta, beraz, ‘dirudienez’ adiera-edo dutela. 

 

Hain zuzen, ‘omen’ edo ‘bide’ partikulak eta ‘antza’ edo ‘nonbait’ adizlagunak 

perpaus berean elkarrekin agertzeari egingo diogu erreferentzia. Elementu bakoitzak 

bere lekunea du perpausean, baina biek eragiten diote perpausari, bakoitzak bere 

lekutik. Mujikak (1988: 464-465) aipatzen du hizkuntzek badituztela beste bide batzuk 

partikulek adierazi nahi duten eduki bera adierazteko, eta orobat euskarak: forma edo 

esaldi adberbialak. Esaterako, ‘itxuraz’, ‘nonbait’, ‘esaten dutenez’ eta gisakoak. Eta 

bereizketa bat egiten du partikulei eta adizlagun horiei dagokienez, prozedura sintaktiko 

desberdintzat jotzen ditu: partikulak adizki jokatuaren ondo-ondoan agertzen dira; 

adberbio formak, berriz, perpausaren kanpoaldean geratzen dira. Beraz, antzeko 

funtzioak dituzte, haren ustez; kokaleku sintaktiko desberdinetik, ordea. 

 

 Ekar dezagun, hasteko, ‘bide’ eta adizlagun horietako bat elkarrekin agertzen 

diren pare bat adibide: 

 

(31) “Nonbait iruditu bide zitzaion galdera hark ez zuela lekurik egoera hartan.” 

(Iturralde 2000: 144) 
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(32) “Hark mahaiari buruzko zalantzak eduki bide zituen, antza; benetakoa ote 

zen mahaia; merezi ote zuen harixe hainbeste beta eskaintzea; azkenean 

hura aurkitzeko gai izango ote zen.” (Woolf 2001: 155)257 

 

Bi elementu motek eduki bera adierazten baitute, ‘dirudienez’ edo, gaude esaldi berean 

agertzeko modukoak direla, printzipioz; nahiz eta errepikakor samarra egiten den biak 

batera agertzea. Aski zatekeen bakarra erabiltzea. 

 

Haatik, gure irudiko, ez da hain naturala adizlagun horiek ‘omen’ekin agertzea. 

Corpusean badira, edonola ere, bi elementuak elkarrekin agertzen diren adibideak. Ikus, 

esate baterako: 

 

(33) “Hura anabasa zen: ez omen zegoen gelarik jardunaldietako parte hartzaile 

guztientzat, nonbait, hainbat akreditazio falta omen zen edo oker zegoen, 

areto hartako aire egokituak ez zuen behar bezala funtzionatzen (omenik 

gabe, neu lekuko), interpretarien zerbitzuak are eta gutxiago (…).” (Alonso 

2001: 28) 

 

(34) “Etxea, zuhaitzak, lasaitasuna, hori omen zen, nonbait, paradisua.” (Celati 

2005: 51)258 

 

(35) “Antza, zerbait kontatu nahi omen dit.” (Parker 2006: 107) 

 

(36) “Bere garaian sekulakoa izan omen zen, antza, eztabaida hori.” (Garzia 

2003: 128) 

 

Ondorioztatu dugunari jarraiki, ‘omen’dun esaldia eginez, hiztunak adierazten 

du besteren batek esana dela p proposizioa; ‘antza’k eta ‘nonbait’ek, berriz, ‘dirudienez’ 

gisako adiera dute. Esan dugu perpaus osoari eragiten diotela bi elementuek, partikulak 

eta adizlagunak. Nola ulertu, orduan, batetik p proposizioa beste batek esana dela 

adieraztea, eta, aldi berean, ‘dirudienez’ p adieraztea? (35) esaldia hartuko dugu: 

                                                
257 Itzulpena da, Anton Garikanok egindakoa. 
258 Itzulpena da, Fernando Reyk egindakoa. 
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(37) ‘ANTZA’ [ZERBAIT KONTATU NAHI DIT] ETA ‘OMEN’ [ZERBAIT KONTATU 

NAHI DIT] 

“Dirudienez zerbait kontatu nahi dit eta besteren batek esana da zerbait 

kontatu nahi didala” 

 

Iruditzen zaigu ez direla oso ondo ezkontzen bi edukiak; arazoa da ezin diotela 

biek p proposizioari eragin. Korapilatsu samarra egiten zaigu, eta ez oso naturala ‘p 

esana da eta dirudienez p’ interpretatzea. 

 

Haatik, onartzekoak lirateke, baldin eta ulertuko balitz, halako perpausetan, 

‘omen’ek pri eragiten diola eta ‘antza’k edo ‘nonbait’ek pomeni; hau da, proposizio 

desberdinei. Esan nahi baita, ulertuko balitz esateari eragiten diotela ‘antza’k eta 

‘nonbait’ek. Hala, ‘antza/nonbait esana da’ gisa interpretatuko litzateke (35) esaldia: 

 

(38) ‘ANTZA’ [‘OMEN’ [ZERBAIT KONTATU NAHI DIT]] 

“Dirudienez esana da zerbait kontatu nahi didala” 

 

Esango genuke, gainera, hori dela hierarkia, (38)koa, beti ez bada gehienetan, 

adizlagunak pomeni eragitea eta ‘omen’ek pri, eta ez alderantziz; alegia, adizlagunak pri 

eragitea eta ‘omen’ek adizlaguna duen esaldiari: 

 

(39) #‘OMEN’ [‘ANTZA’ [ZERBAIT KONTATU NAHI DIT]] 

“Esana da dirudienez zerbait kontatu nahi didala” 

 

7.3.3. ‘Omen’ eta ‘ei’ sinonimo dira 

 

  ‘Omen’ eta ‘bide’ ez direla sinonimo ondorioztatu berri dugu. Eta azpiatal 

honetan ikusiko dugu ‘omen’en sinonimoa ‘bide’ ez baina ‘ei’ dela. Hiztegi, gramatika 

eta bestelako lanetan ‘omen’en sinonimotzat dute orokorrean; zehazkiago, haren 

bizkaierako edo mendebaleko aldaeratzat. ‘Ei’ darabilte mendebaleko euskalkian eta 
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‘omen’ gainerakoetan.259 Lan batzuetan, ‘Ik. omen’ diote ‘ei’ partikulari dagokion 

sarreran, eta, beste zenbaitetan, ‘omen’en definizio bera ematen diote. Hori dela eta, 

‘omen’ ‘bide’ri lotzen diotenek nahiz ‘omen’i ‘diotenez’ gisako baliokidea ematen 

diotenek ‘ei’ ere lotzen dute horiekin. Esaterako, Mugicak (1981) ‘debe de’, ‘parece 

que’, ‘creo que’, ‘es posible que’ gisa itzultzen du, ‘dicen que’ ordaina emateaz gain. 

Morrisek (1998) ere ‘it seems’ baliokidea ematen dio, ‘he/they is/are said’ez gain. 

 

 ‘Omen’en sinonimo eta aldaera baldin bada, hortaz, pentsa liteke haren ezaugarri 

eta jokaera berak izango dituela ‘ei’k. Azterkizun utziko dugu, oraingoz, ‘omen’ez esan 

ditugun guztiek balio ote duten ‘ei’rentzat ere, edo badituzten aldeak jokabidean. Esate 

baterako, ez dirudi aditzaren multzotik kanpora agertuko denik, ezta bakarrik ere, 

‘omen’ ager daitekeen gisan; ekialdeko euskalkietan erabiltzen ez denez gero. 

Corpuseko adibideei gainbegiratu bat emanda, ordea, badirudi ‘omen’en antzera 

jokatzen duela gainerakoan; hala nola joan liteke predikatu batzuen baitan txertatuta, eta 

baita adberbio-sintagma bat lagun duela ere, ‘omen’en gisan. 

 

Halaz ere, nahiz eta badirudien inplikaturen berri ‘ei’ren bidez ematea ez 

onartzeko joera dagoela (‘omen’ekin halaxe gertatzen dela ikusi dugu), ez dirudi gauza 

bera gertatzen denik aurresuposizioekin. ‘Omen’ekin egin bezala, galdeketak egin 

dizkiegu mendebaleko euskalkian mintzo diren hamar hiztuni. Lagin txikiagoa dugu, 

hortaz, ‘omen’en aldean. Galdeketa berak baliatu ditugu, ‘omen’en lekuan ‘ei’ sartu, eta 

hitz batzuk egokituta. Bada, inplikaturen kasuan, egoera guztien batez bestekoa 

aterata,260 subjektuen %42,22k erabat ukatzen dute ‘ei’ren bidez inplikaturen berri 

ematea (‘omen’en kasuan, %57,06k), eta %28,89k onartzen guztiz (‘omen’ekin 

%19,19k). Aitzitik, aurresuposizioei dagokien bezainbatean, subjektuen %22,40k soilik 

dute erabat desegokitzat aurresuposizioen berri ‘ei’ren bidez ematea (‘omen’en kasuan, 

                                                
259 Nafarreraz ba omen da beste baliabide bat ere ‘omen’ek eta ‘ei’k adierazten duten gauza bera 

adierazteko; ‘-la’ atzizkia, hain zuzen. Hala, “Etorri omen da” esaldiaren parekoa litzateke “Etorri dela” 

edo. Eskerrak eman nahi dizkiot Ibon Sarasolari horren berri emateagatik. Dirudienez, Amezketa 

(Gipuzkoa) aldean ere badarabilte egitura hori. Ez dugu lortu, ordea, lekukotzarik. Geroztik irakurria 

diogu Ricardo Etxepareri (argitaratzeko: 10-11) ‘-(e)la’dun perpausa aurreko esan bat berritzen duen 

perpausa dela. 
260 Bazter batera utzi dugu elkarrizketa inplikatura orokortuaren kasua, emaitza horiek ateratzean; berdin 

egin dugu-eta ‘omen’en kasuan. 
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%46,59k), eta %47,50ek erabat egokitzat (‘omen’ekin %18,18k). Edozein moduz ere, 

lagin txikia dugu ‘ei’ren kasuan, eta ikusi egin behar litzateke joera horiek gordetzen 

diren edo aldatu egiten diren galdeketa subjektu gehiagori eginez gero. 

 

7.3.4. Hautazko partikulak 

 

 Esan beharra dago hautazkoa dela ‘omen’, ‘ei’ eta ‘bide’ partikulak erabiltzea. 

Hau da, hiztunak aukeratu egiten du esaldi batean partikula horietakoren bat erabili edo 

ez. Izan ere, badira, ikusi dugun bezala, partikula horiekin adierazi nahi duguna 

adierazteko bestelako baliabideak euskaraz: esaterako, ‘esan’ aditza eta ‘-(e)k diotenez’ 

edo ‘-(e)n arabera’ bezalako adberbio-sintagmak erabil ditzake hiztunak ‘omen’/‘ei’ren 

ordez; eta ‘badirudi’ eta ‘behar’ aditzak, ‘dirudienez’ adberbio-sintagma edo geroaldia, 

esaterako, ‘bide’ren lekuan (ikus, berebat, Jendraschek 2003: 31-58).261 Nolanahi ere, 

ikusi dugu (5. kapituluan) ez direla erabat baliokideak ‘omen’ eta ‘esan’. Ezta ‘omen’ 

eta euskarazko bestelako ordainak ere. Pentsatzekoa da gauza bera gertatuko dela ‘ei’ 

eta ‘bide’ren kasuan. Partikula bakoitzari dagozkion baliokideak gauza bertsua 

adierazteko darabiltzagun arren, aldeak dituzte hainbat ezaugarri sintaktiko eta 

semantikotan, eta ezin erabil ditzakegu bata bestearen lekuan kasu guztietan. 

 

Horixe bera esan beharra dago auzo erdaretako eta ingeleseko ordainen gainean 

ere. Hizkuntza horiek nahitaezkoa dute beste era batean adieraztea edo parafrasien bidez 

ematea ‘omen’, ‘ei’ eta ‘bide’ren esanahia, ez baitute partikula horien parekorik euren 

gramatikan. Eta badirudi zaildu egiten duela erdarazko ordain egokia ematea 

erreferentzia gisa partikulen ezaugarriak eta jokabidea ez baizik hizkuntza horietako 

baliokideak hartzeak. Iruditzen zaigu jokaera horrek itzulpen makurrak ematera eraman 

dituela egileak zenbaitetan, ez dute beti asmatu baliokide egokiak ematen. Jakina, 

egokienak izanda ere, ez dira partikulen pare-pareko baliokideak izango; ezin pareka 

                                                
261 Irudipena dugu euskal hiztunek gutxiago erabiltzen dituztela euskarazko partikulak gaur egun, 

bestelako baliabide horien mesedetan; erdaren eraginez, seguru asko. Hala eta guztiz ere, zaila da hori 

frogatzea eta argudio fidagarriak ematea. Horrez gain, gaude ez garela behar bezain zehatzak hitz egiteko 

orduan, kontatu bezala irensten dugu guztia, eta bere horretan kontatzen gero, informazioa nola eskuratu 

dugun adierazi edo zehaztu gabe; kontrastatu gabe edo zalantzarik egin gabe. Baina gure azter eremutik 

kanpora geratzen dira kontu horiek; eta, horixe, irudipenak besterik ez dira, gainera. 
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daitezke euskarazko partikulekin bete-betean, ezin bil baititzakete horietako bakoitzaren 

esanahia eta ñabardura guztiak.262 Zentzu horretan, interesgarria litzateke testuetan 

behatzea bai nola itzultzen dituzten euskarazko partikulak, bai erdarazko zeren itzulpen 

gisa darabiltzaten.263 

 

‘Omen’, ‘ei’ eta ‘bide’ partikulak hautazkoak izatea hizpide hartu dugunez gero, 

bada argitu beharreko gauza bat: partikula horiek aukerakoak izateak ebidentzialtzat 

hartzea eragozten al du? 

 

7.3.5. Sistema ala bideak? Ebidentzialitate gramatikala vs. lexikala 

 

Ikusi dugu literaturan eztabaidatua izan dela oso, eta dela oraindik ere, 

ebidentzialitatearen eta modalitate epistemikoaren arteko harremana. Eta 

ebidentzialitatearen beraren baitara mugatuta, orobat, bada beste eztabaida bat; 

ebidentzialitate gramatikalaren eta lexikalaren artekoa, hain zuzen. Honako galdera 

honek laburbilduko luke eztabaida: hizkuntza batek ebidentzialitatea duela esateko, 

ebidentzialen sistema izan behar du (derrigorrezko markatzaile gramatikalak izan behar 

ditu) ala nahikoa da ebidentzialitatea adierazten duten bideak edo adierazpenak 

(aukerakoak) izatea? Zenbat buru, hainbat aburu hemen ere. 

 

Egile batzuek muga zorrotza jartzen diote ebidentzialitateari; Europakoak ez 

diren hizkuntzak aztertu dituztenek, batik bat. Eta argudiatzen dute ebidentzialen 

derrigorrezko sistema duten hizkuntzek bakarrik dutela ebidentzialitatearen gramatika-

kategoria. Dena dela, beste asko ez datoz bat ikuspegi horrekin, murriztailetzat dute, eta 

                                                
262 Ohar bera egiten du Wilkinsek (1986: 595) ere, Australiako mparntwe arrernte hizkuntza aborigeneko 

partikula/klitikoak aztergai dituela; zaila dela oso, ia ezinezkoa, baliokide bakar batekin itzultzea. Eta 

ezinbestekotzat jotzen du hizkuntza naturaleko definizio esplizituak ematea, egoki erabiltzeko irizpide 

orokorrak eta esanahi aldaketen irizpideak eztabaidatzea, eta baliokide zehatzak adieraztea. Arreta berezia 

jartzen die itzultzaileei, interpretariei eta bigarren hizkuntza ikasten ari direnei. 
263 Alcázarrek (2008b) egin du saiakera bat horretan; Consumer aldizkaria hartu (gaztelaniako testuak eta 

horien euskarazko itzulpenak ditu), eta ‘omen’ gaztelaniako zeren itzulpentzat darabilten aztertzen du. 

Haatik, ez ditugu fidagarritzat euskarazko itzulpenak; nahiz eta berak bestelakorik dioen, itzulpena 

zuzena dela ‘idiomatikoki’, eta jatorriarekiko leiala. Ez da hala, gure iritzian. 
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multzoa ireki egin beharra dagoela aldarrikatzen dute, beste elementu batzuk ere 

kontuan hartuta. 

 

Aikhenvald da lehenbiziko ikuspegiaren eredu. Harentzat (2004a: 1-11, 2004b: 

3-12), hizkuntza guztiek dute bideren bat informazio-iturriari edo ebidentzia motari 

erreferentzia egiteko, baina horrek ez du esan nahi hizkuntza guztiek dutenik 

gramatikalizatutako ebidentzialitatea. Dio ziur asko unibertsala izango dela bide 

lexikalak aukeran izatea ezagutza-iturria mugatzeko; baina ez dira derrigorrezkoak, eta 

ez dute gramatika-kategoria bat osatzen. Munduko hizkuntzen laurdenak du 

ebidentzialitatearen gramatika-kategoria, haren arabera. Tariana dakar adibidetzat. 

Amazoniaren ipar-mendebaldean hitz egiten den hizkuntza horretan (atarikoetan aipatu 

dugun tuyucan nola), hiztunek zehaztu egin beharra daukate gertaera ikusi egin duten, 

entzun egin duten, beste batek kontatu dielako dakiten, eta abar. Markatzaile 

ebidentzialen multzo baten bidez egiten dute hori; eta ebidentziala isilean gordetzeak 

perpaus ez-gramatikala eta batere naturala ez dena sortu ohi du. Baina, dioenez, adieraz 

litezke esanahi ebidentzialak beste tresna gramatikal batzuen bidez (aditzak, adierazpen 

adberbialak, parentetikoak, partikulak…), kategoria koherentea ez osatuagatik. 

Halakoetan, hor daude esanahi ebidentzialak, baina gramatikan zehar ‘sakabanatuta’,264 

eta ez dute osatzen gramatika-kategoria bakarra. Bi gauza bereizten ditu, beraz: batetik, 

ebidentzialitatea markatzea derrigorrezkoa izatea, sistema itxia osatuz, eta, bestetik, 

aditz-sisteman ‘banatuta’ egotea (‘estrategia ebidentzial’ esaten die halakoei). Hedatze 

ebidentziala duten kategoria ez-ebidentzialak izaten direla gaineratzen du; esanahi 

ebidentziala ‘albo-ondorio’ gisa garatzen dutenak, informazio-iturria esanahi nagusi 

izan gabe. Denboraren poderioz, ordea, ebidentzial gramatikal bihur daitezkeela 

zehazten du, ebidentziala esanahi nagusi gisa konbentzionalizatuta. 

 

Antzeko oharra egiten du Josephek (2003: 310-311): 

 

                                                
264 ‘Scattered’ dio berak. 
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Ebidentzialitatea aztertzeko zeregin guztia kaltetzeko arriskua dugu hain jasanberak edo 

toleranteak bagara gure azterketan eta sailkatzean, bide oro, sistemak eta estrategiak, 

sartuz.265 

 

Gauza bera diosku, halaber, Andersonek (1986: 274):  

 
Garrantzitsua da bereiztea benetako kategoria ebidentzialak eta ebidentzialak 

DIRUDITEN baina ez diren beste forma batzuk. ‘Ebidentzialak’ edo ‘ebidentziala’ 

terminoaren izen formak ez du sinpleki biltzen bati funtzio ebidentziala, hots, beste 

zerbaitentzat ebidentzia adieraztekoa, duela iduri dakiokeen edozer. Baizik eta 

gramatika-fenomeno berezia dira ebidentzialak.266 

 

Eta lau ezaugarri damaizkigu (Anderson 1986: 274-275) ebidentzial arketipikoak 

identifikatzeko, garbi utziz identifikazio hori ez dela hautazko definizioa, baizik eta 

aurkikuntza enpirikoen ondorioa: (i) baieztapen faktual batentzako justifikazio mota da, 

(ii) ez dira perpauseko predikazio nagusiak, (iii) ebidentzia adieraztea da euren esanahi 

nagusia, eta ez inferentzia pragmatikoa bakarrik eta (iv) morfologikoki inflexioak, 

klitikoak edo beste elementu sintaktiko askeak dira (ez forma elkartuak edo eratorriak). 

 

 Lazarden (2001: 360) ustez ere ez dute hizkuntza guztiek gramatika-kategoria 

ebidentziala. Hizkuntza batzuek lexikoiaren parte diren adierazpenen bidez adierazten 

dute ebidentzialitatea; ingelesez eta frantsesez, esaterako: ‘as it appears’, ‘reportedly’… 

Hizkuntza horiek ebidentzialitatea gramatikalizatu gabe dutela gaineratzen du. Beste 

hizkuntza batzuek, ordea, informazio-iturriari erreferentzia egiten dion morfema bat 

eransten diete aditz-forma guztiei. Hizkuntza ezagunagoetan denborak, aspektuak edo 

moduak duten antzeko lekua du, hizkuntza horietan, ebidentzialitateak, haren arabera; 

aditz-sistemaren gune nagusian dago sartuta. 

 

                                                
265 We run the risk of vitiating the whole enterprise of examining evidentiality if we are so broad in our 

investigation and classification as to include every means under the sun, strategies as well as systems. 

(Joseph 2003: 311) 
266 It is important to distinguish true evidential categories from other forms which SEEM evidential, but 

are not. The noun form of the term ‘evidentials’ or ‘an evidential’ does not simply include anything one 

might consider to have an evidential function, that is, to express evidence for something else. Rather, 

evidentials are a special grammatical phenomenon. (Anderson 1986: 274) 
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Haatik, beste aztertzaile askok kritikatu egin dute ildo horretako ikuspegia, eta 

hertsitzat-edo jo. 

 

Narrogek (2005a: 387) dio estuegi lotzen zaiola Aikhenvald irizpide 

morfosintaktikoari, eta markatzaile batzuk baztertzera daramala horrek. Kategoria 

semantikoki ikustea iradokitzen du, ebidentzialitatearen ikuspegi zabalagoa ekarriko 

lukeela eta. 

 

Bada hona bildu dugun eztabaidaren gaineko lan monografiko bat: Evidentiality 

between Lexicon and Grammar. Squartini (2007) argitaratzailearen ustez, badu 

abantaila bat ebidentzialitate gramatikala eta informazio-iturriaren adierazpen lexikala 

zorrotz bereizteak: argia da kontzeptualki eta ederra terminologikoki. Haatik, 

mugatzaileegia deritzo. Continuum bat dagoela proposatzen du berak (Cornillieri (2007) 

jarraiki), mutur batean derrigorrezko markatzaile ‘exotikoak’ dituena eta bestean 

lexemak; bien artean, berriz, hainbat hizkuntz forma. 

 

Hain zuzen, Aikhenvalden267 (2007) artikulu batek ixten du lan hori. Eta bere 

ikuspegiari egindako kritiken erantzun gisakoa-edo dateke.268 Ebidentzialitatea eta 

informazio-iturria bereizi beharra aldarrikatzen du, gramatikan gauzatzen den denbora 

(aditz-denbora) eta benetako munduko denboraren kontzeptua (denbora adierazteko 

adierazpen lexikoak) nola. Haren ustez, ‘ebidentzial’ terminoa egokiago dago erabilita 

gramatika-sistema itxientzat, derrigorrezko direnentzat; ‘informazio-iturria’, berriz, 

gauzak jakiteko edo ezagutzeko beste bide ugarientzat, sistema horri dagokion 

kontzeptuzko kategoriarentzat. Eta baztertu egiten du ‘ebidentzialitate lexikala’ 

terminoa erabiltzea azken horri erreferentzia egiteko; arrazoituz, gaizki ulertuak sor 

ditzakeela, nahasi egiten dituelako multzo horretakoak izan litezkeen bi elementu 

motak: bide erabat lexikalak eta azpimota itxiak (zeinak gertuago dauden ebidentzial 

gramatikaletatik izaeraz eta esanahiz). Aurreko lanetako ildo beretik doa, beraz, baina 

esango genuke egindako kritikei erantzuten-edo saiatzen dela, bere ikuspegia gehiago 

xehetuz eta argudiatuz. 
                                                
267 Squartiniren (2007: 1) aburuz, ebidentzialitatea gramatika-kategoria erabat bereizitzat hartzeko 

arrazoia aurkezten duen tipologista eraginkorrenetakoa da Aikhenvald. 
268 Halaxe esan zuen Squartinik SLEren iazko kongresuan, 2009ko irailean, Lisboan; 2004an baino 

erantzun gehiago dituela artikulu horrek, eta izandako kritikei emandako erantzuna dela. 
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Squartinik baino harago jotzen dute McCready & Ogatak (2007: 152) ikuspegi 

hori kritikatzean, hizkuntza batzuetan ebidentzialak derrigorrezkoak izatea bera ere 

zalantzan jarriz. Euren ustez, ez da zehatza ‘benetako ebidentzialak’ derrigorrezkoak 

direlako baieztapena. Onartzen dute ebidentzialak dituzten hizkuntza askok nahiago 

dutela horiek erabiltzea; halere, erabilera hori ez da ia inoiz (eta, beharbada, ez da behin 

ere) derrigorrezkoa. Ohartarazten dute, esaterako, nahiz eta askotan kitxua jarri izan den 

derrigorrezko ebidentzialitatea duten hizkuntzen adibidetzat, Fallerrek (2002) garbi 

erakusten duela onartzen duela ebidentzialak ez erabiltzea. Tuyuca dute perpaus 

guztietan ebidentzialak erabiltzea nahitaezkoa duen hizkuntza bakartzat, eta hori bera 

ere eztabaidagarria iruditzen zaie. Hori dela eta, adierazpen ebidentzialtzat dituzte 

japonierako ebidentzialak, nahiz eta hautazkoak izan. 

 

Matthewson eta beste (2007: 244-245) ere bat datoz ikuspegi horrekin. 

St’át’imcets hizkuntzan ez da derrigorrezkoa markatzea nola dakien batek zerbait, 

baizik eta aukerakoa; nahiz eta askoz nahiago den markatzea. ‘Benetako ebidentzialtzat’ 

dituzte hizkuntza horretako ebidentzialak, nolanahi ere; hiru arrazoi emanez: (i) urrundu 

egiten dira ‘estrategia ebidentzial’ ahulagoetatik, informazio-iturria baitute euren 

esanahi nagusitzat, eta ez bigarren mailako gisa, (ii) lexikalizatutako estrategia 

ebidentzialak baino ohikoagoak dira eta (iii) enpirikoki ez da zehatza ‘benetako 

ebidentzialak’ derrigorrezkoak izatea. 

 

Badirudi Willettek (1988: 64) dakarren bereizketa bera dagoela arrazoi horien 

atzean. Hiru gauza bereizten ditu: ebidentzialitatea aparteko gramatika-kategoria gisa, 

gramatikalizatutako formak (partikulak, atzizkiak, aditz laguntzaileak edo 

konplementatzaileak eta aparteko aditz-paradigmak) eta bide lexikalak. Hark, ordea, ez 

du ukatzen ebidentzialitatea derrigorrezko sistema gisa; nahiz eta oso hizkuntza gutxik 

dutela dioen. 

 

 Eta zer esan aditz-multzoan agertzen diren euskarazko partikulei buruz? Ba al da 

ebidentzialen gramatika-sistemarik euskaraz? Ala estrategia ebidentzialtzat hartu behar 

ditugu, gainerako bide lexikalekin edo informazio-iturriari erreferentzia egiten dioten 

adierazpenekin batera? 
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7.3.5.1. Euskarazko partikulak: gramatikalak ala lexikalak? 

 

 Ez da erraza epai garbia ematea eztabaida horretan, jakitun baikara lur 

labainkorrean sartzea dela. Halaz ere, behin-behineko ikuspegi bat, bederik, emango 

dugu. Esan dugu hautazkoa duela hiztunak aditzaren guneko partikulak erabiltzea, 

badirela-eta euskaraz eduki bera adierazteko beste bitarteko batzuk ere (aditzak eta 

adizlagunak, esaterako). Hala, Aikhenvaldi (2004a, 2004b) jarraituz gero, ezingo 

genuke ebidentzialtzat hartu ‘omen’, ezta ‘ei’ eta ‘bide’ ere; hautazkoak izaki. Aitzitik, 

aski gramatikalizatuta daudela deritzogu. Hasteko, lekune jakina dute,269 aditz-multzoan 

agertzen dira; horixe da euren erabilera kanonikoa. Horrez gain, hiztunaren informazio-

iturria adieraztea dute euren esanahi nagusitzat, eta ez bigarren mailakotzat: ‘omen’en 

eta ‘ei’ren kasuan, adieraztea hiztuna ez den besteren batek esana dela hiztunak horien 

bidez dakarren p proposizioa; ‘bide’ren kasuan, berriz, adieraztea hiztunak inferentziaz 

atera duela partikula horren bidez dakarren p ondorioa. Hori dela eta, urrundu egiten 

dira ‘estrategia ebidentzial’ ahulagoetatik, Matthewson eta bestek (2007) 

st’át’imcetsekoengatik esan bezala. Arrazoi horiei erantsiko genieke Aikhenvaldek 

‘informazio-iturria’ kontzeptuzko kategoriaren baitan aipatutako azpimota itxien 

tankerakotzat genituzkeela; eta, hain zuzen, gertuagokotzat ditu horiek ebidentzial 

gramatikaletatik bide erabat lexikaletatik baino, izaeraz eta esanahiz. Azkenik, aipatu 

beharra dago, ‘omen’ eta ‘bide’, behintzat, izen gisa ere erabiltzen direla, partikulenez 

bestelako esanahiekin; eta, hala, partikula gisa gramatikalizatuta daudela esango 

genuke.  

 

Beraz, argudio horiek kontuan hartuta, ausartuko gara esaten ebidentzialak direla 

mintzagai ditugun hiru partikulak, ebidentzial gramatikalak; McCready & Ogata (2007) 

eta Matthewson eta besterekin (2007) bat eginez. Ez dira derrigorrezkoak, baina ezta 

bide lexikalak ere, gramatikalizatuta baitaude. Multzo itxia osatzen dutelakoan gaude. 

Hain zuzen, horiexetara mugatu dugu gure aztergaia, lan honetan; gramatika bideetara. 

Alcázarrek (2008b) ere gramatikaltzat du euskarazko ebidentzialen ‘sistema’; ‘omen’ 

partikulari buruz ari da, bereziki, eta hainbat arrazoi ematen du gramatikaltzat hartzeko. 

 

                                                
269 Gogoan izan alde batera utzi ditugula ‘omen’ perpausean barreiatuta ageri deneko kasuak, Ekialdeko 

erabilera bati dagozkionak. 
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Eta ebidentzialitatearen baitan, zeharkako partikula ebidentzial gisa izendatuko 

genituzke ‘omen’, ‘ei’ eta ‘bide’ partikulak, Willetten (1988: 57) ebidentzialen 

sailkapenari jarraiki (ikus behean). Ebidentzia zuzenari kontrajartzen dizkio 

zeharkakoak. Eta, horren barruan, ‘ekarritakoa’ eta ‘inferentzia’ bereizten ditu, era 

berean. 

      

 

‘Omen’ eta ‘ei’ ekarritakotzat genituzke; ‘bide’, berriz, inferentzialtzat. Ikusi 

dugu (5.1.3. azpiatalean) bigarren eskukoa, hirugarren eskukoa nahiz jatorri 

mugatugabekoa (folklorea, sailkapenean) izan litekeela ‘omen’; guztia biltzen du, eta 

testuinguruak zehazten zer den kasuan-kasuan. Euskaraz ez dugu partikula bana 

ekarritakoaren baitako bereizketa hori egiteko, ‘omen’ek (eta ‘ei’k) biltzen ditu hirurak. 

 

Aikhenvalden (2007) sailkapenari jarraituz, berriz, estrategia ebidentzialtzat 

hartu beharko genituzke hiru partikulak, nahiz eta horren baitako multzo itxia osatuko 

luketen. Informazio-iturria adierazteko beste bide bat lirateke, haren arabera; ez-

derrigorrezkoak, baina ez-lexikalak, halere. 

  

 

     Ikustezkoa   

  Zuzena  Lekukotasuna Entzutezkoa 

emandakoa Beste zentzumen batzuk 

   

Informazio-iturri motak 

       Bigarren eskukoa 

Ekarritakoa Hirugarren eskukoa 

       Folklorea 

     Zeharkakoa   
 

  Ondorioak 
Inferentziazkoa   

      Arrazoitzea  
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7.3.6. Nola aztertu 

 

Lan honen ardatzetako bat da argudiatzea ‘omen’ proposizio-edukiari ekarpena 

egiten dion gisan aztertu beharra dagoela, aztermodu horren bidez ematen baita egokien 

haren ezaugarri eta erabileren berri; halaxe erakutsi digute testen emaitzek. ‘Ei’ 

‘omen’en baliokidetzat hartzen denez gero, pentsatzekoa da ‘omen’entzat proposatu 

dugun aztermodu bera balia litekeela haren berri emateko ere. Alegia, proposizio-

edukiari ekarpena egiten dion gisan aztertzea. ‘Omen’ekin egin bezala, egin diegu 

galdeketa hiztun batzuei ikusteko onartzen ote duten ‘besteren batek esana da p’ 

ukatzea. Eta datuek erakusten dute subjektuek, oro har, onartzen dutela ‘ei’ duen 

esaldiaren edukia ukatzea. Hiru egoeren batez bestekoa eginda, subjektuen %50ek 

onartzen dute erabat eduki hori ukatzea, eta %13,33k soilik baztertzen erabat (‘omen’i 

dagokionez, %54,55ek eta %15,15ek, hurrenez hurren). Horiek horrela, ‘omen’dun 

perpausaren esanahiaren antzekoa emango genuke ‘ei’dun perpausarentzat: 

 

(M-Sei) ‘uei’ren HIZTUNA EZ DEN BESTE(REN) BATEK ESANA DA p. 

 

‘Bide’ zer-nola aztertu ondorioztatzeko, berriz, azterketa sakonagoa eta 

xeheagoa egin beharko genuke. Nolanahi ere, iduri du proposizio-edukiari ekarpena 

egiten dion gisan aztertzea egongo litzatekeela. Gisa honetan emango genuke ‘bide’dun 

perpausaren esanahia: 

 

(M-Sbide) ‘ubide’ren HIZTUNAK ONDORIOZTATUA DA p.  

 

‘Omen’ekin erabili ditugun argudio berak baliatuko genituzke ‘ei’rentzat ere, 

printzipioz, jokaera bertsua dutela kontuan hartuta; ez ditugu, hortaz, berriro 

errepikatuko. Ikus dezagun, bada, zer gertatzen den ‘bide’rekin. 

 

Hartu, esaterako, ‘bide’dun (4) esaldia ((40) gisa errepikatua hemen) eta haren 

testuingurua berriro: honela esan du batek kalera atera, eta lurra bustita dagoela ikusita: 

 

(40) “Euria egin bide du” 
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Gure ustez, desberdinak lirateke (40)ren egia-baldintzak eta ‘bide’rik gabeko (41)enak: 

 

(41) “Euria egin du” 

 

(41) egiazkoa da baldin eta bakarrik baldin euria egin badu. (40), berriz, gaude egiazkoa 

dela baldin eta bakarrik baldin hiztunak ondorioztatu badu euria egin duela. Kasu 

horretan, zantzu batean oinarrituta ondorioztatu du; lurra bustita ikusita, hain zuzen. Eta 

ez da derrigorrezkoa euria egin izana; izan ere, baliteke, esaterako, kaleak garbitzen 

dituen makinak busti izana lurra, edo balkoiren bateko loreontziren batetik eroritako 

urak. 

 

Edonola ere, esandakoa, ‘ei’ren aztermodua garatuago dago, ‘omen’en 

baliokidetzat hartu dugun neurrian.270 ‘Bide’rentzat proposatutakoa, ordea, lehenbiziko 

hurbiltze bat besterik ez da, inolaz ere ez baieztapen bat; ‘omen’ekin egindako 

azterketaren adinakoa eskatzen baitu, gutxienez. 

 

Jarraian, aditzaren gunean agertzen direla eta, ‘omen’, ‘ei’ eta ‘bide’ren zaku 

berean sartu ditugun gainerako bi partikulak izango ditugu hizpide: ‘ote’ eta ‘al’. 

                                                
270 Nahiz eta xeheago aztertu beharko litzatekeen alderik ba ote den jokaeraren batean, eta, baleukate, 

horren berri eman. 



374 ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa    

 

 

7.4. Galdera markatuz 

 

 Ikusi dugu ‘omen’ ezin ager daitekeela galderetan, adierazpen-perpausei lotua 

dela beti. Bada, hain justu, perpaus mota horretan, galderetan alegia, erabiltzen dira 

‘ote’ eta ‘al’ partikulak. Oro har, hiztunaren ziurtasunik ezarekin lotzen dituzte bi 

partikula horiek euskarari buruzko lanek, eta galderetan erabiltzen direla adierazten 

dute. Aurretik aipatutako partikulen erdaretako ordaina ematea zaila bada, zer esanik ez 

bi horiena; lan batzuetan, ez dituzte itzuli ere egiten. Hona zer dioen Azkuek (1905-

1906: 143-144) ‘ote’ren gainean: 

 
OTE aditz-jokoko atzizki modala, zalantza esan nahi duena eta «si» gisa itzultzen dena 

auzo hizkuntzak ondo ezagutzen ez dituzten Euskaldunen artean; baina, benetan, 

itzulezina da.271 

 

 Bi hitz egingo ditugu bi partikula horiei buruz, nola aztertuko genituzkeen 

proposatuz. 

 

7.4.1. ‘Ote’ 

 

Galdera zuzenetan nahiz zehar galderetan erabiltzen da ‘ote’, eta ziurtasunik 

ezarekin, susmoarekin eta galderarekin lotzen dute lan gehienek. Esan izan da galdera 

erretorikoak izaten direla, sarritan, ‘ote’dunak, erantzunik espero ez dutenak; edo, 

zehazkiago esanda, benetako galderak ez direnak, baizik eta baiezpenak ia. Honako 

erdarazko baliokide hauek ematen dizkiote ‘ote’ri, arakatu ditugun lanetan, itzultzen 

dutenetan: ‘acaso’, ‘tal vez’, ‘si’, ‘quizá(s)’, ‘a ver’; ‘peut-être’, ‘par hasard’, ‘si par 

hasard’, ‘alors donc’, ‘qui sait si’; ‘perhaps’, ‘maybe’, ‘by any chance’, ‘if by any 

chance’, ‘I wonder’. 

 

                                                
271 OTE sufijo modal de conjugación, que significa duda y se traduce « si » entre los Vascos que no 

conocen á la perfección los idiomas vecinos; pero en realidad es intraducible. (Azkue 1905-1906: 143-

144) 
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Har dezagun adibide sinple bat. Maider eta Leire etxetik ateratzera doaz, eta 

honako hau galdetu du Leirek: 

 

(42) “Euria ari du?” 

 

Ikus dezagun zer gertatzen den ‘ote’ partikula sartuta. 

 

(43) “Euria ari ote du?” 

 

Proposizio-eduki bera dute bi esaldiek: 

 

(44) EURIA ARITU 

 

Beraz, ilokuzio-adierazlea litzateke ‘ote’, esaldiaren ilokuzio-indarra argitzen laguntzen 

du; alegia, (42) esaldia galderatzat hartu behar dela adierazten du. 

 

Baina hori al da ‘ote’k esaldian duen eragin guztia? Galdera markatzea? Galdera 

berberak al dira (42) eta (43)? Proposizio-eduki bera duten arren, ez dirudi galdera mota 

bera direnik. (42) erantzun bat eskatzen duen galdera da, Leire erantzun eske ari zaio 

Maiderri esaldi hori eginda. Eta (43)rekin? Ezezkoan gaude. Ez dira galdera berdinak, 

erantzun bat jasotzeko itxaropenari dagokionez. (42)k erantzuna eskatzen du; (43)k ez, 

gure ustez. ‘Zeharkakotasun’ bat-edo sartzen du galdera horrek; Leirek ez dio zuzenean 

egin galdera hori Maiderri, ulertzen du Maiderrek ez duela modurik une horretan bertan 

erantzuteko galderari, badaki ez duela berak baino informazio gehiago. Eta zertarako 

egiten dio galdera, hortaz? Zerbait egin dezan. Leihotik begira dezan, esaterako. Bada, 

beraz, beste zerbait ‘ote’ horretan; badu ilokuzio-adierazle izateaz gainerako bestelako 

eragin bat. 

 

Esan dugunak izan dezake loturaren bat Zubiri & Zubirik (1995) ‘ote’ren 

gainean diotenarekin; alegia, zenbaitetan gogoeta-kutsua ematen diola galderari, hiztuna 

“horixe galdetzen diot neure buruari” edo antzeko zerbait pentsatzen ariko balitz bezala. 

Gogoetarekin eta geure buruari egindako galderekin lotu izan da. Badira halako 

adibideak: 
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(45) “Nirekiko ari naiz galdezka ea auzi horrek ba ote duen behar bezalako 

funtsik.” (Sarasola 2007: 411) 

 

(46) “«Hemen ote dira urlia eta sandia?» dio bere artean.” (Sarasola 2007: 896) 

 

Baduke zerbait hortik, baina kontu konplexuak dira gogoeta eta bakarrizketa. Beste 

zerbait ikusten diogu guk ‘ote’ri, ‘zeharkakotasun’ esan dioguna; ez da une horretan 

bertan erantzutea eskatzen duen galdera. Edozein moduz ere, sakonago aztertu beharra 

dago ‘ote’ partikularen esanahia eta erabilera, proposamen sendo bat egin aurretik. 

Iradokizun bat edo lehenbiziko hurbiltze bat besterik ez da egindakoa. 

 

7.4.2. ‘Al’ 

 

Bai/ez erako galderetan erabiltzen da ‘al’.272 Ezin ager liteke galdetzaileren bat 

daramaten zati-galderetan. Itzultzen dutenetan, honela itzultzen dute esku artean 

izandako lanetan:273 ‘acaso’, ‘por ventura’, ‘quizás’ (ikus, besteak beste, Arejita 2003; 

Arriaga 1984; Azkue 1905-1906; Gereño 1992; Kerexeta 1990; Mugica 1981). 

 

Har dezagun aurreko (42) adibidea, eta ikus dezagun zer gertatzen den ‘al’ 

sartuta, oraingoan: 

 

(47) “Euria ari al du?” 

 

Proposizio-eduki bera dute bi esaldiek, lehen ekarri duguna: (44). Badirudi, beraz, 

‘ote’ren eragin bera duela ‘al’ partikulak esaldian; alegia, esaldia galdera gisa hartu 

behar dela adierazten du. Ilokuzio-adierazle gisa aztertuko genuke ‘al’ ere. Orain, ba ote 

                                                
272 Badirudi gipuzkeraz erabiltzen dela gehien ‘al’ partikula galdera markatzaile gisa. Ekialdeko 

euskalkietan, berriz, ‘-a’ atzizkia darabilte bai/ez erako galdera zuzenetan (Archu 1868; Euskaltzaindia 

1987; Zubiri & Zubiri 1995). Adibidez: 

 

(ii) “Etorri dea?” 
273 Morrisek (1998) dio ez dela itzultzen, eta Urquizuk (1996) ‘¿?’ jartzen dio aldamenean. 
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du beste eraginik esaldian? Esango genuke ‘al’ sartzeak ez diola ezer eransten aurretik 

galdera denari, galdera dela argitzea baizik. Galdera marka soila litzateke, beraz, ‘al’.274 

 

 Nolanahi ere, ‘ote’ren gainean esandakoa errepikatu beharrean gara: azterketa 

pausatuagoa eta sakonagoa eskatzen du. 

 

Ez gara xehetasun handiagoetan sartuko, baina esango genuke hizketa-ekintzen 

teoriak irekitzen duen bigarren bidetik jota eman litekeela bi partikula horien berri; 

ilokuzio-adierazletzat hartuta, alegia; eta ez proposizio-edukiari ekarpena egiten dioten 

gisan, ‘omen’ aztertzean bazterrean utzi dugun bidetik. Galderetan erabiltzen diren 

neurrian, hiztunaren ziurtasunik ezarekin lot litezke, apika, eta, hala, modalitate 

epistemikoarekin. Aztertu beharrekoa litzateke, dena den, zer izaera lukeen ziurtasun 

neurriak partikula horiei dagokienez. 

                                                
274 Euskaltzaindiaren (1987: 512-514) eta Zubiri & Zubiriren (1995: 555) arabera, beste besteak, badu 

beste erabilerarik ere. Hain zuzen, nahia edo desioa gisako edukia adieraz dezake testuinguru batzuetan; 

eta ‘ahal’ gisa idazten da halakoetan. Esate baterako: 

  

(iii) “Hurrengo urtean suerte hobea izango ahal dugu!” 

 

Baina beste era batera idazten bada, beste partikula bat izango da, eta ez galderetako ‘al’en erabilera bat. 
Teoriaren araberako azterketak egin beharraren beste adierazgarri bat dugu. 
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7.5. Laburpena 

 

‘Omen’en kidetzat hartu ditugun ‘ei’, ‘bide’, ‘ote’ eta ‘al’ partikulak izan ditugu 

hizpide kapitulu honetan, ‘omen’ ardatz hartuta; aditz-multzoan agertzen diren 

partikulak. Ikusi dugu desberdin izendatzen dituztela aztertzaileek elementu horiek; 

‘modal’ gisa gehienek horietako gehienak, ‘ebidentzial’ gisa gutxi batzuek horietako 

batzuk. Bereizketa hobeto ulertzeko, literaturan bizi-bizi den eztabaida bat bildu dugu: 

ebidentzialitatearen eta modalitate epistemikoaren arteko harremanarena. Kategoria 

beregainak dira batzuen ustean; elkarren mendekotzat dituzte beste batzuek. Saiatu gara 

azaltzen bereiz gorde behar direla bi eremuak, gure iritziz, euskarazko partikulen 

esanahia kontuan hartuta. Azaldu dugu nola izendatuko genukeen bakoitza, edo non 

sartuko. ‘Omen’ eta ‘bide’ ez dira sinonimo, gure iritzian; zenbait aztertzailek 

baliokidetzat jo dituzten arren. ‘Omen’ eta ‘ei’, bai, ordea. Ebidentzialtzat hartu ditugu 

hirurak, hiztunaren informazio-iturria kodetzen dutela eta: beste hiztunen bat, ‘omen’ 

eta ‘ei’ren kasuan; inferentzia, ‘bide’ri dagokionez. Gertu daude semantikoki. Euskarak 

ez du ebidentzialen sistemarik, bere horretan, baina hiru hautazko partikula horiek 

osatzen duten multzoa du. Eta, horiez gain, hiztunaren informazio-iturriari erreferentzia 

egiteko beste baliabide batzuk, hizkuntza guztiek dituzten bezala. ‘Ote’ eta ‘al’, berriz, 

ez dira ebidentzialak. Galdera markatzaileak dira, eta, zentzu horretan, hiztunaren 

ziurtasunik ezarekin lot daitezke; modalitate epistemikoarekin. 

 

Honenbestez, iritsi gara, bada, hasitako ibilbidearen amaierara. Ondorioak 

ateratzeko tenorea dugu, beraz, egindako bidea gogoratu eta laburbiltzekoa; eta hortik 

aurrera jarrai daitezkeen ildoak seinalatzekoa. 



       

 

 
 
 

8_________________ 
       

ONDORIOAK ETA AURRERA BEGIRAKOAK 
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8.1. Ondorioak 

 

Aditz-multzoan agertzen diren euskarazko partikulak aztertzea izan dugu xede 

bere amaiera iritsi berri duen lan honetan; bereziki, ‘omen’ partikulan arreta jarrita. 

Haren esanahiaren eta erabileraren berri emateko saioa izan da; horretarako, sintaxiaren 

mugetatik atera, eta semantikan eta pragmatikan murgildu gara, hango teoria eta 

kontzeptu nagusiak bidelagun hartuta. Lanaren ildoan, gure proposamena eraiki ahala 

heldu diegu baliagarri iritzitako bateko eta besteko ekarpenei; honako teoria hauetakoei: 

Griceren (1967a, 1967b) elkarrizketaren teoria, Searleren (1969) hizketa-ekintzen 

teoria, Sperber & Wilsonen (1986/95) errelebantziaren teoria eta Korta & Perryren 

(2007) pragmatika kritikoa. Eta tresna gisa erabili ditugu. Ez dugu, beraz, teoria bakar 

batetik edan, hainbat osagai era koherentean elkartzen edo konbinatzen saiatuz ondu 

dugu ‘omen’en esanahiaren eta erabileraren gaineko gure proposamena. Eduki literalak 

eta ez-literalak bereizten dira. ‘Omen’i dagokion bezainbatean, ziurtasun kontuak eduki 

ez-literalari dagozkio, inplikatura dira. Eduki literalari dagokionez, berriz, eduki bat 

baino gehiago bereizi dugu: eduki minimoa, eta horren garapen diren eduki 

erreferentzial esplizitua eta aberastua. Hain zuzen, esaldiaren proposizio-edukiei egiten 

die ekarpena ‘omen’ek; desberdinak dira ‘omen’dun esaldi baten egia-baldintzak eta 

esaldi berak ‘omen’ik gabe lituzkeenak. 

 

Orobat, hainbat iturritatik edan dugu metodologiari dagokion bezainbatean: 

corpuseko adibideez eta gure intuizioari jarraiki sortutakoez gain, hainbat subjekturi 

egindako galdeketak baliatu ditugu, pragmatika esperimentalari leku eginez, adibideak 

kontrastatze aldera. Sendotasuna eta fintasuna eman nahi izan diogu lan teorikoari, hiru 

tresnak batzearen bitartez. Atarikoetan eman dugu semantikako eta pragmatikako teoria 

eta bereizketa nagusien berri, eta han egin ditugu, halaber, metodologiaren gaineko 

oharrak. 

 

 Horren segidan, ‘omen’en ezaugarri morfosintaktiko batzuk aurkeztu ondotik (1. 

kapitulua) murgildu gara lanaren muinean. Orain arte, euskarari buruzko lanetan, 

‘omen’ez esan denari erreparatuz hasi dugu egitekoa. Hiru ezaugarri bereizi eta 

nabarmendu ditugu orain artean ‘omen’en gainean esandako horretatik: 
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a. Hiztunak adierazten/aditzera ematen duen proposizioa besteren batek 

esana dela ematen du aditzera/adierazten du. Mitxelenaren (1987) eta 

Sarasolaren (1996) definizioek diotena laburbiltzen du; justu alderantziz 

darabiltzate kontzeptuak. 

b. Hiztunak, ‘omen’ erabiliz, adierazten du ez duela esaten duen 

proposizioaren egiari buruzko ziurtasunik. Hala dio, besteak beste, 

Euskaltzaindiak (1987). 

c. Erdarazko ‘se dice (que)’, ‘dice(n) (que)’, ‘parece (que)’, ‘on dit (que)’, 

‘il paraît (que)’, ‘semble-t-il’en baliokidea da. Hiztegi elebidun gehienek 

jasotakoari dagokio. 

 

Eta banan-banan aztertu ditugu, (b) eta (c) ezaugarrietako gauza batzuk baztertuz eta 

beste batzuk bere lekuan jarriz, eta (a) konpontzen saiatuz; harik eta ‘omen’dun 

perpausaren esanahiaren berri ematera iritsi arte. 

  

Adibide batekin hasi dugu lanaren ibilbidea, eta adibide horrekin berarekin 

burutuko, gure proposamena laburbiltzeko modurik argiena delakoan. Aroiak 

larunbatero entzuten du Pello Zabalaren eguraldi iragarpena. Bera akordatzen dela, 

bederik, ez du hutsegite handirik egin sekula Zabalak. Nagore jakitun da Zabalaren 

eguraldi iragarpenen zale fina dela Aroia, eta erabateko sinesgarritasuna ematen diela. 

Aroia eta Nagore Txindoki aldean mendi buelta bat egitekotan geratu ziren iganderako, 

eguraldi ona bazen. 

 

Gaur, azaroak 14, larunbata, honako hau entzun dio Aroiak Pello Zabalari: 

 

(1) “Eguraldi espeziala izango da bihar” 

 

Arratsaldean telefonoz hitz egin dute Aroiak eta Nagorek, eta honako hau esan dio 

Aroiak lagunari: 

 

(2) “Eguraldi ederra egingo omen du bihar” 
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Zer adierazi du Aroiak (2) esaldia eginez? Honako honen moduko edukia ez, behinik 

behin: 

 

(3) ESAN DUTE EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 15EAN, BAINA 

EZ NAGO ZIUR 

 

(2) esaldiaren testuinguruak argitzen du Aroiak ez duela halakorik adierazi esaldi hori 

eginez, erabat fidatzen baita Pello Zabalaren eguraldi iragarpenez. 

 

Hain zuzen, (b) ezaugarriari eskaini diogu 2. kapitulua, oso-osorik, haren izaerari 

bere lekua emateko helburuz. Gramatikari eta hiztegigile askok lotu dute ‘omen’ 

ziurtasunik eza adieraztearekin; tartean, garrantzi berezia eman diogu Euskaltzaindiari 

(1987, 1993). Haatik, eduki hori ez da agertzen ‘omen’dun esaldi guztietan (goiko 

adibidea lekuko); eta, hala, ondorioztatu dugu hiztunaren ziurgabetasuna ez dela 

‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte. Ikusi dugu, berebat, ezabagarritasun testa 

(Grice 1967a) baliatuz, ez dela esandakoaren parte ere; eta, beraz, ‘omen’dun esaldia 

eginez sortzen den inplikatura izan beharra daukala. Zehazkiago, ‘omen’dun esaldia 

eginez, kasu batzuetan, aditzera eman daitekeen elkarrizketa inplikatura orokortutzat 

hartu dugu. Elkarrizketa inplikaturatzat, eduki hori ez delako sortzen ‘omen’dun esaldi 

bat egiten den guztietan; orokortutzat, ‘omen’dun esaldiaren eduki literaletik oso erraz 

ondoriozta daitekeen eduki ez-literala delako, sortzeko testuinguru zehatzik behar ez 

duena. Hain zuzen, iduri du ‘omen’dun perpausen esanahi bihurtu dutela aztertzaile 

batzuek ‘omen’dun esaldi batzuek inplikatzen duten ziurtasunik ezaren edukia. Eduki 

hori ‘omen’dun perpausaren esanahitik kanpora utziz egin dugu esanahi hori zehazteko 

lehen urratsa. 

 

(3) ez bada Aroiak egindako (2) esaldiaren edukia, honako hau ote da? 

 

(4) EGURALDI EDERRA EGINGO DU AZAROAREN 15EAN 

 

Alegia, esaldi berak ‘omen’ik gabe lukeen edukiaren tankerakoa? Eduki berak al dituzte 

‘omen’dun perpausaren esaldiak eta ‘omen’ik gabeak? 
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Galdera horri erantzuten saiatzea izan da hurrengo pausoa, ‘omen’dun perpausen 

esanahia mugatzeko bidean; horretarako, orain arte ‘omen’en gainean esandako 

horretako (a) ezaugarria argitzen ahaleginduz: alegia, hiztunak adierazten/aditzera 

ematen duen proposizioa besteren batek esana dela ematen duela aditzera/adierazten 

duela ‘omen’ek. Mitxelenaren (1987) eta Sarasolaren (1996) definizioek diotena 

laburbiltzen du, eta ildo beretik doa, halaber, Euskaltzaindiaren definizioaren zati bat 

(beste zatia, ziurgabetasunarena, alboratu dugu jada). Nolanahi ere, berrikusi eta aldatu 

egin beharra dago ezaugarri hori, bi puntutan arreta jarrita: 

 

- Bi gauza bereizten dituzte: hiztunak adierazitako proposizioa eta 

‘omen’ek eduki horri eransten dion ñabardura. 

- Zehaztu egin behar da nola erabili, edo zertarako, ‘adierazi’ eta 

‘aditzera eman’ kontzeptuak ‘omen’en kasuan. 

 

Lehenbiziko puntuari heldu diogu aurrena (3. kapituluan), Searleren (1969) 

hizketa-ekintzen teoriako bereizketa nagusia gogoan hartu, eta galdera bati erantzuten 

saiatuz: zeri egiten dio ekarpena ‘omen’ek, hizketa-ekintzaren ilokuzio-indarrari ala 

proposizio-edukiari? Ilokuzio-indarrari ekarpena egingo balio, (4) adieraziko luke 

Aroiak, ‘omen’ik gabeko esaldiaren eduki bera; proposizio-edukiari ekarpena egingo 

balio, aldiz, beste zerbait. Lehenengo aukera aztertuz hasi gara (3.3. atala), ‘omen’en 

tankerako elementu bat aztertzeko proposamen bat ekarriz horretarako: cuzco kitxuako  

‘-si’ enklitikoa ilokuzio-adierazle gisa aztertzea proposatzen du Fallerrek (2002). 

Gabezia batzuk sumatu dizkiogu, ordea, aztermodu horri (ad hoc iritzi diogu haren 

ilokuzio-xede berriari); eta, hala, zalantza egin dugu ‘omen’ ilokuzio-indarrari ekarpena 

egiten dion gisan azter ote litekeen. Hori dela eta, beste tresna batzuetara jo dugu, 

erabakia hartzen lagun ziezaguten. Hainbat test proposatu izan dira azterketa semantiko 

eta pragmatikoetan elementu batek ekarpena zeri egiten dion ebazteko, ilokuzio-

indarrari ala egia-baldintzei; eta horietako bi bildu ditugu gure azterketara, 

erabakigarrienak direnak: adostasun/desadostasun testa eta eragin eremuaren testa. 

 

Adostasun/desadostasun testaren arabera (3.4. atala), elementu bat zalantzan jar 

badaiteke, uka badaiteke edo horrekiko (des)adostasuna adieraz badaiteke, esaldiaren 

egia-baldintzei egiten die ekarpena; bestela, ez lieke ekarpenik egingo. Testa ‘omen’en 

kasuan erabilita, ‘omen’dun esaldiaren edukiak zalantzan jar, uka nahiz onar litezkeela 
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diosku gure intuizioak; nahiz eta ez den, akaso, ‘omen’en bidez ekarritako edukiak 

zalantzan jarri, ukatu zein onartzea bezain arrunta. ‘Omen’dun esaldi sinple bat hartu, 

 

(5) “Euria ari omen du” 

 

eta eman dakizkioke ondoko hiru erantzun hauek, gure ustean: 

 

a: “Egia al da hori? Benetan norbaitek hori esan dizu?” 

b: “Ez da egia hori. Ez dizu inork esan, zuk asmatu duzu” 

c: “Egia. Nik ere aditu dut” 

 

Haatik, datuak bildu eta kontrastatzeko, galdeketa bat egin diegu hogeita bi 

subjekturi, ukaziora mugatuta (3.4.3. azpiatala); beste arrazoi batzuen artean, gogorrena 

dela eta. Ikusi nahi izan dugu, batik bat, ontzat ematen ote duten ukatzea hiztuna ez den 

besteren batek esandakoa dela dena delakoa. Emaitzek baietz diote: hiztunek, oro har, 

joera dute eduki hori ukatzea onartzeko; jatorrizko hiztunak egindako esaldiaren eduki 

literala ukatzea onartzen duten bezala. Horrez gain, ‘omen’ek, zereginez eta edukiz, 

gertukoa duen ‘esan’ aditzarekin egin dugu proba bera. Eta, oro har, paretsuko emaitzak 

eman dituzte biek, nahiz eta ‘esan’en kasuan gehixeagok onartu duten ukatzea hiztuna 

ez den besteren batek esana dela dena delakoa. Adostasun/desadostasun testaren 

arabera, hortaz, ondorioztatzen da proposizio-edukiei egiten diela ekarpena ‘omen’ek. 

Indartu egiten du, gainera, ondorio hori ‘omen’en emaitzak ‘esan’en tankerakoak 

izateak; erabat onartua baita esaldiaren egia-baldintzak aldatzen dituela ‘esan’ek. Bada 

test horren balioa zalantzan jartzen duenik (Faller 2002; Koontz-Garboden 

argitaratzeko), iradokiz hor benetan dagoena ez ote den ukazio proposizionala ez baina 

‘ukazio metalinguistiko’ delakoa. Argudiatu dugu, ordea, ukazio proposizionala dela 

‘omen’en kasuan. Haatik, test horri ahul iritzita ere, badugu beste bat ondorio berera 

garamatzana. 

 

 Eragin eremuaren testaren arabera (4. kapitulua), elementu bat operatzaile bat 

duen perpausean txertatu, eta operatzaile haren eragin eremuaren baitan badago, 

proposizio-edukiari ekarpena egiten dion seinale. Eta, bestela? Bi eratan uler liteke 

testa: era ahulean eta gogorrean. Interpretazio ahulari jarraituz gero, elementu bat 

esandakoaren parte da operatzaile logiko baten eragin eremuaren baitan badago; baina 
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ez digu esaten zer gertatzen den ez badago haren baitan. Irekita uzten du operatzaile 

baten eragin eremuaren baitan ez agertuagatik proposizio-edukiei ekarpena egiteko 

aukera. Era gogorrean ulertuta, ordea, bi aldeetako baldintza da: (i) elementu bat 

esandakoaren parte izango da operatzaile logiko baten eragin eremuaren baitan badago, 

eta (ii) elementu bat esandakoaren parte bada, operatzaile logiko baten eragin 

eremuaren baitan egongo da. Hortaz, horren arabera, ez da aukerarik elementu batek 

proposizio-edukiei ekarpena egiteko, baldin eta ez badago operatzaile baten eragin 

eremuaren baitan. Era ahulean hartu dugu guk printzipioa testa zertzeko, hori delakoan 

testaren interpretazio egokia. 

 

Normalean, baldintzaren aurrekarian eta ukazioaren azpian txertatzea hartu ohi 

dira proba gisa testa gauzatzean (4.1.2. azpiatala). ‘Omen’i dagokionez, ezin da txertatu 

ere egin baldintzaren aurrekarian, ez da gramatikala sortzen den perpausa. Nekez 

ezarriko dugu, beraz, testa; ez digu balio erabakitzeko zeri egiten dion ekarpena 

‘omen’ek. Ukazioan txerta daiteke, ordea. Ezin ager daiteke, alabaina, haren eragin 

eremuaren baitan, ukazioarekiko eragin eremu zabala du beti ‘omen’ek. Ez digu balio, 

ondorioz, testak, zuzenean ‘ez’ eta ‘omen’ dituen perpaus bakunari ezarrita ere; eta ez 

dago egia-baldintzen intuizioa erabiltzea beste aukerarik, ‘omen’dun ezezko esaldi 

baten egia-baldintzak eta esaldi berak ‘omen’ik gabe lituzkeenak alderatuta. Haatik, 

nahiz eta ‘omen’ ezin ager litekeen ‘ez’ ukazio sinplearen baitan, txerta liteke ‘ez da 

egia’ moduko kanpoko ukazioaren azpian, eta haren eragin eremuaren baitan dago 

‘omen’. Ezar liteke, hortaz, testa, kasu horretan; eta erakusten du proposizio-edukiei 

egingo liekeela ekarpena ‘omen’ek. 

 

‘Omen’ek operatzaile horiekin duen harremanari erreparatzeaz gain, kontuan 

hartu dugu, halaber, beste operatzaile batekin duen jokaera: posibilitate 

operatzailearekin duena (4.1.3. azpiatala). Ukazio soilaren kasuan bezala, txerta 

daitekeen arren halako operatzailea duen perpausean, harekiko eragin eremu zabala du 

‘omen’ek. Ezin ezar daiteke eragin eremuaren testa; hala, ez dago egia-baldintzen 

intuizioak erabiltzea beste aukerarik, halako kasuetan ere, ‘omen’ek proposizio-edukiei 

ekarpenik egiten dien edo ez ebazteko. 

 

Azkenik, komunikazio- (‘esan’, ‘entzun’, ‘irakurri’…) eta ezagutza- nahiz 

ohartze-predikatuen (‘kontuan hartu’, ‘jakin’…) baitako adierazpen-perpaus 
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osagarrietan txertatzearen proba ekarri dugu (4.1.4. azpiatalean), eta ikusi horien eragin 

eremuaren baitan dagoen ala ez ‘omen’. Adibide batzuetan, hala dago. Beraz, beste 

froga bat dugu ‘omen’ek proposizio-edukiei ekarpena egiten diela ondorioztatzeko. 

Predikatuak hizpide hartuta, ikusi dugu traketsak direla ‘omen’ esatezko aditza duten 

esaldietan txertatuta dagoen zenbait adibide, talka egiten baitute ‘omen’dun perpausak 

behar lukeen interpretazioak eta testuinguruak eskatzen duenak. 

 

Ondorioz, ‘omen’ek ezin izan dezakeen arren aipatutako operatzaile guztien 

baitako eragin eremu estua, proposizio-edukiei ekarpena egiten dielako froga da 

kanpoko ukazioaren eta predikatu mota batzuen eragin eremuaren baitan, bederik, 

agertzea. Horrez gain, adostasun/desadostasun testaren emaitzak ditugu, zeinaren 

arabera, orobat, esaldiaren egia-baldintzak aldatzen dituen ‘omen’ek. Hortaz, nahiz eta 

testak ez izan erabakigarriak banaka hartuta ondorioak ateratzeko, elkarren anparoan, 

osagarritzat hartuta, esateko moduan gara proposizio-edukiei egiten diela ekarpena 

‘omen’ partikulak. 

 

Ondorio horren indargarri ditugu, gainera, beste ezaugarri batzuk ere. Batetik, 

kontraesana sortzen da ‘omen’dun esaldiaren edukia ukatuz gero. Bestetik, desberdinak 

dira mendeko ‘omen’dun esaldi baten egia-baldintzak eta esaldi berak ‘omen’ik gabe 

lituzkeenak. Horrez gain, ukazio proposizionala da ‘omen’dun esaldiaren edukia 

ukatzea. Eta, azkenik, beste hizkuntza batzuetako ‘omen’en tankerako elementuak 

halaxe aztertzea proposatzen dute aztertzaile batzuek (Ifantidou 2001; McCready & 

Ogata 2007; Schenner 2008). 

 

Galde-erantzun batek laburbiltzen du ondorioa: zer gertatu behar du ‘omen’dun 

esaldi bat, (5) esaterako, egiazkoa izateko, euria aritzea edo hiztuna ez den besteren 

batek esan izana euria ari duela? 3. eta 4. kapituluetan aztertutakoak aztertuta, 

erantzuteko moduan gara beste batek esan behar izan duela; eta esaldi hori izan liteke 

egiazkoa euririk ez arituagatik. Beraz, argituta geratu zaigu orain artean ‘omen’ez 

esandakotik bakartutako (a) ezaugarriaren lehenbiziko puntua: ez da bereizi behar 

hiztunak egindako baiezpena eta ‘omen’ek horri eransten dion ñabardura (Mitxelena, 

Sarasola eta Euskaltzaindiaren definizioek iradoki bezala), baizik eta bi proposizio 

desberdin dira ‘omen’ik gabea (p esan diogu) eta ‘omen’duna (pomen). Horregatik, 

‘omen’dun esaldia egin duen hiztunak, baiezpen hori egin baitu esaldi horren bidez, 
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horren konpromisoa izango du; ez, ordea, ‘omen’en bidez ekarritako proposizioarena 

(alegia, euria aritzearena), hori ez baitu berak baieztu, ezpada jatorrizko hiztunak. 

 

Hori dela eta, esateko moduan gara (4) ere ez dela Aroiak egindako (2) 

esaldiaren edukia. ‘Omen’ik gabeko esaldiarena zatekeen eduki hori, zeinaren bidez 

baieztuko zukeen eguraldi ederra egingo duela azaroaren 15ean. Eta zer adierazi du, 

orduan? ‘Omen’ besteren batek esandakoaren berri emateko darabilgu, eta proposizio-

edukiari ekarpena egiten diola ebatzi dugu. Hori horrela, eta (2) esaldiaren 

testuinguruari erreparatuz, honako eduki hau adieraz dezake Aroiak esaldi hori eginda, 

eta Nagorek ulertu: 

 

(6) PELLO ZABALAK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO DUELA AZAROAREN 

15EAN GIPUZKOA BARNEALDEAN 

 

Eduki ‘aberastu’ esan diogu (6)koari. Hain zuzen, ‘omen’dun esaldien hainbat 

eduki bereizi ditugu (5. kapituluan), Korta & Perryri (2007) jarraiki, orain artean nagusi 

izan den ‘esaldi bat " eduki, proposizio bat’ ikuspegia baztertuta: minimoa edo 

erreflexiboa, erreferentzial esplizitua eta aberastua. ‘Omen’ek proposizio-edukiei 

ekarpena egiten diela ebatzita, (a) ezaugarriaren beste puntuari heldu diogu, kapitulu 

horretan, zehazteko asmoz zer esaten den eta zer adierazten ‘omen’dun esaldi bat egiten 

denean (eta, bide batez, zer ematen aditzera). ‘Omen’dun esaldien edukiak bereizteko 

lantegian, lagungarri izan zaigu ‘esan’ aditzarekin alderatzea (5.1.1. azpiatala). Zeregin 

bertsurako erabiltzen diren arren bi elementuak, desberdintasun nabarmena dute: 

‘esan’ek izenordain isil bat du artikulatuta perpausean, eta nahitaezkoa da haren 

erreferentzia finkatzea esaldiaren eduki erreferentzial esplizitua mugatuko badugu; 

‘omen’ek, berriz, ez du eskatzen jatorrizko hiztunari dagokion argumenturik. Hortik, 

‘omen’dun esaldiaren eduki aberastua izatea (6). Aberastua, batetik, ‘omen’ek ez 

duelako eskatzen iturriari dagokion erreferentzia mugatzerik; bestetik, perpausean ez 

delako lekuari dagokion elementurik. (6)n, aitzitik, mugatuta daude hala bata nola 

bestea. Horiek horrela, honako honen tankerako eduki erreferentzial esplizitua luke (2) 

esaldiak: 

 

(7) AROIA EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA EGURALDI EDERRA EGINGO 

DUELA AZAROAREN 15EAN 
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Ez mugatuta du jatorrizko hiztunari dagokion erreferentzia ez lekuari dagokiona; bai, 

ordea, denborarena, osagai hori perpausean artikulatua izaki, ‘bihar’ aditzondoaren eta 

aditz denboraren bidez. 

 

 Eta, eduki horretatik abstrakzio handiagoa eginez, zer litzateke esaldiko hitzen 

esanahiak eta horien konbinazioak ezagutzearen poderioz dakiguna? Alegia, 

hizkuntzaren ezagutzan bakarrik oinarrituta zehazten dena? Honako honen moduko 

eduki minimo edo erreflexibloa: 

 

(8) (2)REN HIZTUNA EZ DEN BESTEREN BATEK ESANA DA EGURALDI EDERRA 

EGINGO DUELA (2) ESALDIA EGIN DEN HURRENGO EGUNEAN 

 

Hiztunak ‘omen’en bidez dakarren proposizioa berak zuzenean egiaztatua ez baina 

besteren bati entzuna edo irakurria soilik den neurrian, erraz ondoriozta zitekeen, 

esanahi horretatik, ziurtasunik ezaren edukia, testuinguru jakin bat gogoan izan gabe. 

Horregatik hartu dugu, hain zuzen, elkarrizketa inplikatura orokortutzat eduki hori. 

Nolanahi ere, (2) esaldiaren testuinguruak argitzen du Aroiak ez duela halakorik 

adierazi esaldi hori eginez; erabat fidatzen baita Pello Zabalaren eguraldi iragarpenez. 

Ez dugu zertan zalantzan jarri besteengandik jasotako informazio guztia; ezin egin 

liteke halako loturarik. 

 

Jatorrizko hiztuna artikulatze/ez-artikulatzearen ondorioz, desberdinak dira 

‘esan’ duen esaldiaren eduki semantiko minimoa (izenordain isila du artikulatuta) eta 

‘omen’dun esaldiarena (ez du halakorik); berebat bien eduki erreferentzial esplizituak 

(mugatuta luke iturriaren erreferentzia batak; besteak, ez). Aldiz, berbera litzateke eduki 

aberastua (hau da, (6)), nahiz eta aberaste desberdina izan bi esaldietan. ‘Esan’en 

kasuan, jatorrizko hiztuna mugatzea ez da aberastea; ‘omen’ekin bai. Zeren ‘omen’i 

dagokionez, ez baitago jatorrizko hiztunaren erreferentziarik mugatu beharrik; halaz ere, 

muga liteke hiztunaren asmoari esker, aberastearen bidez, (6)n bezala. Aukerakoa da, 

beraz; baliteke mugatu gabe geratzea jatorrizko hiztuna. Baina, mugatzen denetan, 

jabetuko gara partikularra nahiz multzoa izan litekeela. (2) esaldiaren kasuan, mugatuta 

dago (Pello Zabala da) eta jakina edo partikularra da. Jatorrizko hiztun bakarra dugu 

adibide horretan; haatik, jatorrizko hiztun bat baino gehiago izan liteke tartean, bitarteko 
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bat baino gehiago. Alegia, litekeena da jatorrizko hiztunak berak ere beste norbaitek 

esandakoaren berri eman izana. Demagun Aroiari entzundako (2) esaldiaren berri eman 

diola Nagorek beste solaskide bati, ‘omen’ baliatuz: 

 

(9) “Primerako eguraldia egingo omen du bihar” 

 

Bi bitarteko edo jatorrizko hiztun genituzke: Aroia eta Pello Zabala. Biak partikularrak, 

kasu horretan. Aroiari entzundakoa dakar Nagorek, baina Zabalak esandakoaren berri 

eman du Aroiak, era berean. Testuinguruak laguntzen du bi bitarteko daudela argitzen, 

‘omen’ iteraezina denez gero, eta baita horien izaera mugatzen ere. 

 

Hortaz, nahiz eta zeregin bererako baliatu ‘omen’ partikula eta ‘esan’ aditza, eta 

proposizio-edukiei ekarpena egiten dieten gisan aztertu biak, desberdintasun 

esanguratsua dute jatorrizko hiztunari dagokion bezainbatean (eta aldea beste jokaera 

batzuetan ere, hala nola ukazioari dagokionez). Hori dela eta, bereizi egiten dira 

edukietan. 

 

Eta, behin eduki horiek bereizita, esan ahal izan dugu zer den edozein perpaus 

bakun hartu, eta horri ‘omen’ erantsita ulertzen dugun gauza bakarra; hizkuntzaren 

ezagutzan soilik oinarrituta zehatz dezakeguna, perpauseko hitzen esanahiak eta horien 

konbinatzeak ezagututa. Eman dezagun bi perpaus bakun ditugula, T eta S; agian 

perpaus bat eta bera izan litezkeenak, zeintzuen esaldiek p proposizio bera adierazten 

duten: demagun ‘Somen’ Sri ‘omen’ txertatuz lortzen den perpaus bakuna dela, eta ‘uomen’ 

perpaus horren esaldia. Horiek horrela, honelaxe emango genuke ‘omen’dun 

perpausaren esanahia: 

 

(M-Somen) ‘uomen’en HIZTUNA EZ DEN BESTE(REN) BATEK ESANA DA p. 

 

Hori da ‘omen’dun ezein perpausen edozein esaldiren eduki tipo minimoa; alegia, 

‘omen’dun zeinahi perpausen esanahia. Galbahean harri koskorrak nola, halaxe geratu 

zaizkigu bereizita ‘omen’dun perpausaren esanahian lekurik ez duten edukiak eta 

ezaugarriak, eta horiek pixkana baztertuz iritsi gara mamira. 
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Esanahi horrek badu bereziki argitu beharreko ezaugarri bat: zergatik diogu 

‘esana da’? Hori argitzeko saioa izan da 6. kapitulua. Besteren batek esandakoaren berri 

ematen du hiztunak ‘omen’en bidez, baina edozer gauzaren berri eman ote dezake? 

 

Aroiaren (2) esaldiak eduki bat baino gehiago izan dezakeela ikusi dugu. 

Testuinguru horretan, errelebantea da Nagorek (6) eduki aberastua ulertzea, hori 

ulertuta, ondoko beste hau inferitu ahal izango baitu, elkarrizketa inplikatura 

partikularizatu gisa: 

 

(10) AZAROAREN 15EAN MENDIRA JOANGO GARA AROIA ETA BIOK 

 

Beste egoera batzuetan, haatik, baliteke eduki osatugabeagoa aski izatea eduki ez-

literalak inferitzeko; ‘esan’ aditzaren erabilera inpertsonalaren kasuan, esaterako. Esan 

nahi baita, ez dago eduki erreferentzial esplizitura edo aberastura iritsi beharrik 

inplikaturak ulertzeko. 

 

 Orain, Nagorek eman al dezake Aroiak (2) esaldiaren bidez aditzera emandako 

inplikaturaren berri ‘omen’ erabiliz? 

 

(11) “Aroia eta biok mendira joango omen gara bihar” 

 

Ezetz ondorioztatu dugu. Hain zuzen, horixe aztertu dugu 6. kapituluan, zer eduki 

motaren berri eman daitekeen ‘omen’en bidez. Batetik, subjektuei egindako galdeketen 

emaitzek erakutsi digute joera dutela inplikaturen eta aurresuposizioen berri ‘omen’en 

bidez ematea ez onartzeko; eduki literala ‘omen’en bidez ekartzea, aitzitik, egokitzat 

dute, oro har. Hortaz, joera dago esaten ez diren, baina esaldia eginez komunikatzen 

diren eduki ez-literalen berri ‘omen’en bidez ematea ez onartzeko. Kasu honetan ere, 

‘esan’ekin egin dugu proba bera, adostasun/desadostasun testaren araberako galdeketan 

nola; eta emaitzek diote ez dela alde handirik ‘omen’ekin egindako proben emaitzen eta 

‘esan’ekikoen emaitzen artean. 
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Bestetik, adierazpen-perpausei atxikia baita ‘omen’, eta baierako, 

konpromisozko eta adierazteko275 hizketa-ekintza literalak adierazpen-perpausen bidez 

egiten direnez gero, hiztunak eman dezake horien berri ‘omen’ baliatuz. Ezin erabil 

lezake, ordea, zuzentzekoak ekartzeko; galde-perpausen eta harridurazkoen eta 

aginterazkoen bidez egiten baitira zuzentzeko hizketa-ekintza. Ezta performatiboak 

emateko ere. 

 

 Horiek horrela, badugu modua ‘omen’dun perpausaren esanahi gisa eman 

duguna gehixeago zehaztu edo zorrozteko. Honelaxe emango genuke ‘omen’dun 

perpausaren esanahiaren azken formulazioa: 

 

(M-Somen) ‘uomen’en HIZTUNA EZ DEN BESTE(REN) BATEK BAIEZTUA DA p. 

 

p baieztu egiten da, eta baierakoa, adieraztekoa nahiz konpromisozkoa izan liteke; uomen, 

berriz, baietsi egiten da beti, baierakoa da. Hala, ‘omen’en bidez ekartzea dauden 

edukietatik kanpora geratzen dira galde- eta harridurazko perpausen esaldien edukiak 

eta aginterazkoenak (gogoratu, halaber, ironia kasuei buruz esan duguna, 6.3.2.1. 

puntuan). Izan ere, nahiz eta Gricek adierazpen-perpausen adibideak dakartzan, batez 

ere, ‘esana da’ kontzeptuaz ari denean, badirudi bestelako perpausak ere bildu asmo 

dituela. ‘Baieztua’ jarriz gero, ordea, bidea ixten diegu halakoei. 

 

Kapitulu horiexetan (2.-6. kapituluetan) dago lanaren muina, horiek biltzen dute 

‘omen’en gaineko gure proposamena. Hiztunak ‘omen’ darabil bera ez den besteren 

batek esandakoaren edo baieztutakoaren berri emateko, ez besteren batek inplikatutakoa 

edo aurresuposatutakoa ekartzeko. ‘Besteren bat’ hori nor den muga daitekeen arren, ez 

da nahitaezkoa; eduki aberastua da, eta ez ‘omen’dun esaldiaren eduki erreferentzial 

esplizitua mugatzeko ezinbestekoa dena. Hiztunak aditzera eman dezake jatorrizko 

hiztunak esan eta berak ‘omen’en bidez ekarritako horren gaineko ziurtasunik eza, baina 

ez du kasu guztietan aditzera ematen. Hori dela eta, eduki hori ez da ‘omen’dun 

perpausaren esanahiaren parte; hortaz, ziurgabetasuna ezin lot dakioke ‘omen’i aldiro 

duen eduki gisa. Azkenik, ‘omen’dun esaldia egin duen hiztunak ez du adierazten 

                                                
275 Gogoan izan, halere, ezin eman dezakeela adierazteko guztien berri, horietako batzuk harridurazko 

perpausak izaten baitira. 
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‘omen’ik gabearekin adieraziko lukeen gauza bera; egia-baldintza desberdinak dituzte 

‘omen’dun esaldiak eta ‘omen’ik gabeak: proposizio-edukiei egiten die ekarpena 

‘omen’ek. Desberdinak dira (1) esaldiaren bidez baieztutakoa eta (2) esaldiarekin 

baieztutakoa: batarekin hiztunak baiezten du eguraldi espeziala izango dela azaroaren 

15ean; bestearen bidez, berriz, Pello Zabalak esana dela eguraldi ederra egingo duela 

azaroaren 15ean (baieztua) (edo bera ez den besteren batek esana dela eguraldi ederra 

egingo duela azaroaren 15ean, esplizituki baieztua). Ondorioz, desberdinak izango dira 

bi esaldien edukiak ere. 

 

Hain zuzen, ezin azter liteke bestela ‘omen’, proposiziozkoa ez den eduki gisa: 

ez ilokuzio-adierazle gisa (3. kapitulua), ezta aurresuposizioa sortuko bailuen ere (4. 

kapitulua). 

 

Azkenik, ba ote liteke Aroiak honako honen moduko edukia adierazi izana (2) 

esaldia eginez? 

 

(12) DIRUDIENEZ, EGURALDI EDERRA EGINGO DU AZAROAREN 15EAN 

 

‘Omen’en lekune bereko partikulak hartu ditugu hizpide azken kapituluan, 

modalitatearen eta ebidentzialitatearen argitan. Eta ikusi dugu ‘ei’ haren sinonimo 

datekeela; ez, ordea, ‘bide’, nahiz eta zenbait gramatikari eta hiztegigilek (ikus, besteak 

beste, Azkue 1905-1906 eta Arejita 2003) erdarazko ordain berak ematen dizkieten biei: 

‘parece (que)’ eta ‘semble-t-il’ gisakoak. Horrekin argitu uste dugu orain arte 

esandakotik bereizi dugun (c) hirugarren ezaugarria: ‘omen’i emandako erdarazko 

baliokide horiek guztiak ez dira harenak, ‘bide’ren ordain dira batzuk. Hori dela eta, 

‘omen’dun (2) esaldiak ez du (12)koaren moduko edukirik adierazten, batzuek gisa 

horretako edukiarekin lotu duten arren ‘omen’, hari erdarazko ordainak ematean. 

‘Omen’dun esaldiarena ez baizik eta ‘bide’ partikuladunarena dateke eduki hori. Iradoki 

dugu, izatez gero, adiera batean liratekeela baliokide ‘omen’ eta ‘bide’; alegia, badirudi 

zenbaitetan besteren batek esandakoan oinarrituta ateratako ondorioaren berri emateko 

darabilela hiztunak ‘bide’. Hori dela eta, bazitekeen inplikazio logikoa izatea. Horrek 

esan nahiko luke (7) egiazkoa bada, (12) ere egiazkoa dela, baina ez alderantziz. Hori 

hala balitz, ‘omen’ dagoen kasu guztietan erabili ahal izango litzateke ‘bide’. Ez da 

zilegi, alabaina, iduri baitu aldea dutela biek ziurtasun neurrian: hiztunak erabil dezake 
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‘omen’ edozein ziurtasun neurri duela ere; ‘bide’, berriz, iduri du erdi-mailako 

ziurtasunetik gorakoa duenean darabilela hiztunak, baina ez erabatekoa duenean. 

 

Ebidentzialtzat hartu ditugu ‘omen’, ‘ei’ eta ‘bide’ partikulak, informazio-

iturriaren berri emateari lotzen zaizkiola iritzita. ‘Ote’ eta ‘al’, berriz, modal 

epistemikotzat, hiztunak zalantza adierazteari dagozkiola eta. Bereizketa hori egiteko, 

gaur egun pil-pilean dagoen eztabaida bati egin diogu leku, modalitatearen eta 

ebidentzialitatearen arteko harremanari; ikuspegi nagusiak bildu, eta euskarazko 

partikulen gaineko azterketak ezer berririk badakarren ikuste aldera. Ur handietan sartu 

gabe, betiere, eremu labainkorra dela-eta zuhur jokatuz, iradoki dugu kategoria bereizi 

edo beregaintzat hartuko genituzkeela bi eremuak. Ebidentzialen baitan murgilduz, bada 

beste eztabaidarik ere: ebidentzialen sistema duten hizkuntzak eta sistemarik ez dutenak 

bereizi behar ote diren (ikus Anderson 1986; Aikhenvald 2004; McCready & Ogata 

2007 eta Squartini 2007, beste batzuen artean). Euskarak ez du sistemarik. Bai, ordea, 

partikula ebidentzial sorta bat; eta, horiekin batera, informazio-iturriari erreferentzia 

egiteko beste hizkuntz elementu batzuk, beste hizkuntzek nola. Hizketa-ekintzen 

galdera nagusira bueltatuz, ‘omen’, ‘ei’ eta ‘bide’ proposizio-edukiari ekarpena egiten 

dioten gisan aztertzea proposatu dugu; ‘ote’ eta ‘al’, berriz, ilokuzio-adierazle gisa. 

 

Hartu ditugu, bai, hizpide, ‘omen’ez gainerako beste partikula batzuk; baina 

horixe besterik ez, mintzagai: badute, badutenez, zer aztertua elementu horiek ere. 

Horratx aurrera begirako azter ildoetako bat. 

 

 Eta, lana hasi bezala burutzeko, orain arte ‘omen’en gainean esandakotik 

bereizitako hiru ezaugarriak hartu behar ditugu berriro hizpide; konpondu ondoan, nola 

emango genituzkeen esanez. Hasteko, honela emango genuke (a) ezaugarria, 

Mitxelenaren eta Sarasolaren definizioak laburbiltzen dituena: 

 

a. Hiztunak, ‘omen’dun esaldiaren bidez, adierazten du bera ez den besteren 

batek esandakoaren berri ematen ari dela. 

 

Hiztunak ezin eman dezake edozer gauzaren berri, baizik eta besteren batek 

esandakoaren edo baieztutakoaren berri bakarrik. Eta ‘omen’ek ez du eskatzen 
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‘besteren bat’ horren erreferentzia mugatzea, baina muga daiteke, hiztunaren asmoa 

kontuan hartuta. 

 

 Besteak beste Euskaltzaindiak biltzen duen (b) ezaugarria, berriz, honela 

emango genuke: 

 

b. Hiztunak ez du jatorrizko hiztunaren esaldiaren proposizioaren egiari 

buruzko ziurtasunik eza adierazten, ‘omen’ erabiliz; baizik eta inplikatu egin 

dezake. 

 

Alegia, hiztunaren ziurtasun gabezia ez da ‘omen’dun perpausaren esanahiaren parte, 

ezpada hiztunak, ‘omen’ duen esaldia eginez sor dezakeen, baina sortu beharrik ez 

duen, elkarrizketa inplikatura orokortua. 

 

 Azkenik, hauxe esango genuke (c) ezaugarria moldatuta: 

 

c. Erdarazko ‘se dice (que)’, ‘dice(n) (que)’, ‘on dit (que)’, ‘they say (that)’, ‘it 

is said (that)’ modukoen baliokidea da. Ez, ordea, ‘parece (que)’, ‘semble-t-

il’, ‘apparently’ gisakoena. Horiek ‘omen’en baliokideak ez baina 

‘bide’renak dira. 

 

Horien ondoan, Egunkariaren Estilo liburuak dioena berreskuratu behar dugu, 

atzera hitzaurrera itzuliz. Honela diote, batetik: 

 
Ez dira albisteetarako hitzak dirudienez, antza, nonbait, itxuraz, omen [erabat 

zehazkabea denean], bide eta kidekoak. Esanak nondik datozen adierazi behar da beti. 

(…) (Alberdi eta beste 2001: 14) 
 

Aholkatzen dute ‘omen’ ez erabiltzeko albisteetan, esanak nondik datozen adierazi 

behar dela eta. Ondorioztatu dugu, haatik, zenbaitetan muga litekeela nork 

esandakoaren berri ematen ari den hiztuna ‘omen’dun esaldiaren bidez. Mugatu 

beharrik ez dagoen arren, testuinguruari esker muga liteke hainbat kasutan, hala 

kotestuan zehaztuta dagoelako nola testuinguru zabalagoaren bidez jakin daitekeelako 

nor den. Ez diogu, hortaz, eragozpenik ikusten albisteetan erabiltzeari, jatorrizko 
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hiztuna testuinguruaren bidez muga daitekeenetan. Aipatzekoa da, nolanahi ere, ‘erabat 

zehazkabea denean’ oharra eransten dutela, ‘omen’ ez erabiltzeko aholkua ematean. 

 

Honela diote, bestetik: 

 
21. Dudakoa kazetaritzan baliagarri ez den bezala, batzuetan erabat ziurtzat jotzen dena 

ere ezin da bere horretan adierazi. Salaketa, atxiloketa eta bestetan, frogatu gabekorik 

ezin da egiatzat eman.  

 

Halakoetan, ustez, ustezko, omen, -elakoan esapideak erabiltzen dira. (Alberdi eta beste 

2001: 14) 
 

Alegia, erabil litekeela adierazten dute, ziurtzat jotzen ez denaren berri emateko. Ikusi 

dugu, dena dela, ‘omen’ek ez duela beti ziurtasunik eza adierazten, ez da ‘omen’dun 

perpausaren esanahiaren parte; hiztunak erabil dezake ‘omen’ gauza bat hala delako 

erabateko ziurtasuna duenean, nahiz erabat ziur dagoenean gauza bat ez dela hala. 

Hortaz, ez da pentsatu behar ‘omen’ darabilgun guztietan ziurtasunik eza adierazten 

dugula. Hala, estilo liburu horretan diotena moldatuz, esango genuke ‘omen’ badagoela 

erabiltzea ziurtasunik eza adierazi nahi dugunean ezeze, baita erabateko ziurtasuna 

dugunean ere. Oraindik gehiago, corpuseko adibideek erakusten dute halakoetan 

erabiltzen dugula besteetan baino gehiago; kosta egiten da ziurtasunik ezaren adibideak 

topatzea. 

 

******* 

 

 Gaude hiru ekarpen nagusi egiten dituela gure proposamenak. Batetik, ‘omen’en 

azterketa teorikoa da: orain arte ‘omen’en gainean esandakoa ordenatzen du, gauza 

batzuk alboratuz eta beste batzuk beren lekuan jarriz, eta oinarri teorikoa ematen dio 

nagusitzen den intuizioari. Lau iturritatik edanda egin dugu lan teoriko hori gauzatzeko 

bidea, lau tresna ditu euskarri. Hasteko, pragmatikako hiru teoria hartu ditugu oinarri: 

Griceren elkarrizketaren teoria, Searleren hizketa-ekintzen teoria eta Korta & Perryren 

pragmatika kritikoa. Hiru teoria horiek eskaintzen dituzten tresna teorikoetan oinarritu 

eta beharrezko kontzeptuak bereiziz, hipotesiak eraiki ditugu. Intuizioa lagun izan dugu 

horretan; teoria horiek intuizioekin landuz eta alderatuz formulatu ditugu hipotesiak. 

Adibideak sortu ditugu gure intuizioan oinarrituta; argudioak argitzen lagundu digu, eta 
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zenbaitetan aldaraztera bultzatu gaitu. Halere, komenigarria da norberaren hizkuntz sena 

beste hiztun batzuenarekin alderatzea. Hori dela eta, corpusa baliatu dugu, intuizioz 

sortutako adibideak kontrastatzeko, bilaketak eginez. Ereduzko Prosa Gaur corpusa eta 

Berriarena erabili ditugu, eta, horrez gain, ahozkoa. Elkarren osagarritzat hartu ditugu, 

hortaz, bi baliabideak, intuizioa eta corpusa, bakoitzaren abantailetan oinarrituta. 

Edozein moduz ere, beste tresna bat erantsi diegu horiei; hiztunei egindako galdeketak, 

hain zuzen, corpuseko adibideak eta intuizioz sortutakoak kontrastatzeaz gain, datu 

gehiago biltzeko asmoz. 

 

Iruditzen zaigu irudi osoagoa, sendoagoa eman diola lanari lau tresna horiek 

elkarren osagarritzat hartzeak, bakoitzaren mugak gaindituz. Sendotasuna eman dio 

lanari baliabide bat baino gehiago erabiltzeak; batzuetan, hipotesiak berrikusiaraziz eta 

beste batzuetan indartuz. Eta lana fintzea ahalbidetu duelakoan gaude, zorroztasunean 

irabaziz. 

 

Bestetik, aztermodu horrek (alegia, tresna horiek guztiak osagarritzat hartzeak) 

erakusten du, gure iritzian, egin litekeela euskararen semantika eta pragmatika, eremu 

horietako teoria orokorrak lagun hartu, eta, intuizio hutsean bakarrik oinarritu gabe, 

corpusaren hizkuntzalaritzarekin eta pragmatika esperimentalarekin konbinatuz. 

 

Azkenik, beste proposamen bat eransten die modalitatearen eta 

ebidentzialitatearen gaineko azterketei lan honek: beste hizkuntza bateko azterketa; 

hizkuntza aurreindoeuropar batena, zehazkiago. Hainbat egilek (ikus, besteak beste, 

Aikhenvald 2004a eta McCready & Ogata 2007) aipatzen baitu hizkuntza gehiago 

aztertu beharra, eremu horien azterketan osotasun handiagoa lortuko bada. 
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8.2. Aurrera begirakoak 

 

 Horixe zen, bada, ‘omen’en esanahiaren eta erabileraren berri emateko lantegian 

ondorioztatu eta gure proposamen gisa aurkeztu duguna. Ibilbidearen bukaera dirudi, 

baina hasiera besterik ez da, hainbat bidezidor baititugu bistan; ibilbidea pixka bat 

luzatuz osatzeko geratu zaizkigunak, nahiz egiteko daudenak. 

 

 Metodologiari dagokionez, hiru tresna baliatu ditugu gure proposamena egiteko: 

corpusa, sortutako adibideak eta galdeketak. Iruditzen zaigu azken horretan saiatu 

beharko genukeela gehiago. Proposamen teorikoaren sostengu gisa erabili ditugu 

galdeketak, lan honetan. Lagungarri izan zaizkigu, baina badute zer landua eta hobetua. 

Hasteko, subjektu gehiago behar lirateke, eta kontrol taldeak nahiz kontrol galderak, 

galdeketen balio estatistikoa hobetzeko. Horrez gain, diseinuari garrantzia eman behar 

zaio, gehiago landu eta eraginkorragoa izan dadin. Orobat alde teknikoari. Pragmatika 

esperimentalaren esparruan, gero eta baliabide gehiago dira eskura. Bide interesgarria 

da partikulak aztertzeko ere. 

 

 Gure galdeketei dagokienez, adostasun/desadostasun testari lotuta, ukatzearen 

kasuak soilik izan ditugu aztergai, ikusiz hiztunek onartzen ote duten ‘omen’dun 

esaldiaren edukiak ukatzea. Edozein moduz ere, onartzea eta zalantzan jartzea ere 

hartzen ditu bere baitan testak, ukatzeaz gain. Hori dela eta, beharrezkoa litzateke beste 

biak ere aztertzea, zer emaitza ematen dituzten ikusteko. 

 

 Bestalde, hiztunek inplikaturak eta aurresuposizioak ‘omen’en bidez ematea 

onartzen ote duten aztertzeko baliatu ditugu galdeketak. Komenigarria litzateke egoera 

gehiago sartzea; aurresuposizioei dagokienez, batik bat, biak orekatzeko. Eta, 

inplikaturen kasuan, orokortuen adibide gehiago sartzeaz gain, inplikatura 

konbentzionalekin zer gertatzen den ikustea. Interesgarria litzateke, baita ere, 

subjektuek ‘omen’en bidez zein hizketa-ekintzen berri ematea onartzen duten aztertzea; 

eginkizun geratu zaigu. Galdeketak hobetzeak eta hedatzeak emaitza hobeak lekarzke, 

eta gure proposamena sakondu eta sendotuko luke, emaitza horien arabera berrikusita. 
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 ‘Omen’ izan dugu ikergai, nagusiki, baina bertatik bertara dakuskigu hark 

gertuko dituen beste elementu batzuk ere: ‘ei’, ‘bide’, ‘ote’; ‘antza’, ‘nonbait’, 

‘dirudienez’, parentetikoak… Batzuk irizpide sintaktikoari jarraiki ditu hurbil, beste 

batzuk irizpide semantikoari dagokionez. Hasteko, beharrezko deritzogu aditz-multzoko 

beste partikulak sakonago aztertzeari, ikuspegi osatuagoa emateko. Badirudi ‘omen’en 

gainean egindako proposamenak balioko lukeela ‘ei’rentzat, baina zorrotzago aztertu 

behar lirateke bien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak; ‘omen’ez esandakoek 

benetan ‘ei’rentzat balio duten ikusteko. Eginda ditugu partikula horri dagozkion 

galdeketak, baina ‘omen’en gainean aipatutako gauza berak daude hobetu beharra. 

 

Horren ondoan, premiazkoa dirudi ‘bide’ aztertzeak, bai baitirudi ez duela 

gainerako partikulek adinako erabilerarik. Gaude gutxiago ezagutzen dela, oro har, edo 

‘omen’ek baino hedadura mugatuagoa duela. Hor da, orobat, ‘ote’ eta ‘al’ aztertzea. Eta 

berdin hortik aurrerako beste partikula batzuk. 

 

 Galdeketak alde batera utzita, berriz, kontuan hartzekoa da ‘omen’en Ekialdeko 

erabilera, ‘omen’en erabilera kanonikotik aldentzen dena, non ‘omen’ aditz-multzoan ez 

baina perpausean beste nonbait agertzen den. Halaber, aditz jokatugabearekin agertzen 

diren adibideak. 

 

Bestalde, elkarrizketa inplikatura orokortutzat hartu dugu ziurtasunik eza, baina 

iradoki dugu balitekeela eduki aberastua izatea ere; haatik, ez intuizioek ez galdeketak 

damaigute biderik epai garbirik emateko. Azterketa gehiago behar du bi kontzeptuen 

arteko harremanak, bereizketarik egin behar ote den ikusteko; ziurgabetasunaren kasuan 

ez ezik, baita beste batzuetan ere. 

 

Eta egiteko horiez gain, bada ibili ez dugun beste hainbat bide ere. Besteak 

beste, garrantzitsua litzateke euskarak, partikulez gain, ebidentzialitatea eta modalitatea 

adierazteko dituen bestelako bideak aztertzea, hariari tiraka segituz; ‘nonbait’ eta 

‘dirudienez’en modukoak. Batetik, horien berri emanez; eta, bestetik, partikulen eta 

horien arteko harremana ikertuz. 

 

 Ikusi dugu buruhausteak ematen dituela euskarazko partikulen erdarazko ordain 

egokiak topatzeak. Hori dela eta, interesgarria dateke, baita ere, hala partikulak beste 
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hizkuntza batzuetara nola itzultzen dituzten aztertzea, nola erdarazko zer elementuren 

itzulpen gisa darabiltzagun ikustea. Badu bere garrantzia horrek, batik bat, hizkuntzaren 

irakaskuntzan eta literaturan nahiz itzulpengintzan; baita kazetaritzan ere. 

 

 Azkenik, aipatzekoa da, teknologia berrien ondorioz, komunikazio-bide berriak 

etengabe sortzen eta garatzen ari diren garai honetan, azterbide tentagarria dela ikustea 

nola ematen duten hiztunek hedabideen bidez jasotakoaren berri; alegia, erabiltzen ote 

dituzten aztergai izan ditugun partikulak eta hizkuntz elementuak. Nola ematen dugu 

euskaldunok telebistan ikusitakoaren/entzundakoaren berri? Berdin ematen al dugu 

irratian entzundakoa? Eta nola kontatzen egunkarian irakurritakoa? Zer esan Internetez 

jasotakoaz? 

 

 Horra, bada, hemendik aurrerako balizko azterkizun batzuk; ez inondik ere 

guztiak, halere. Badu zer aztertua, beraz, euskarak; semantikaren eta pragmatikaren 

ikuspegia hartuta. 
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I. Egoerak ‘esan’ aditzarekin 

 

1. egoera  

 

 Jon eta Olatz anai-arrebek amarentzako oparia erostera joan behar dute. Joni ez 

zaio gehiegi gustatzen erosketak egitea. Hitzordua jartzen ari dira. 

   

  Olatz: Bihar libre al zara? 

Jon: Ez, Nereak esan dit lan bat bukatu behar duela etziko, eta laguntzeko 

eskatu dit. 

 

 Olatz Nerearekin egon da aurretik. Jonek esandakoaren aurrean, Olatzen zein 

erantzunek du aukera edo probabilitate handiagoa? Adierazi erantzun bakoitza emateko 

aukera 1etik 4ra. 

 

a. Ez da egia, badakit ez duzula harekin hitz egin. 

b. Ez da egia, bukatu du lana dagoeneko. 

 

2. egoera 

 

Begoña eta Xuban lanean ari dira fakultatean, Begoñaren bulegoan, eta ez dute 

ikusten zer eguraldi dagoen kanpoan, ez baitu kanpora ematen duen leihorik. Xuban 

nekatuta dago jada, eta kalera joan nahi du. Begoñak, berriz, lana bukatu nahiko luke. 

Tratua proposatu dio Xubani: euririk ari ez badu, bere horretan utziko dute lana; euria 

ari badu, berriz, lanean segituko dute. Une horretan, telefonoz deitu diote Begoñari. 

Elkarrizketa bukatuta, telefonoa eskegi du. 

 

  Begoña: Esan didate gelditu gabe ari duela euria. 

Xuban: Ez da egia. 

 

Zer ez da egia Xubanentzat? 

 

a. Euria ari duela. 
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b. Begoñari telefonoz deitu dionak euria ari duela esan diola. 

 

3. egoera 

 

 Ikasgela batean jolasean dabiltza baloiarekin. Halako batean, Manexek kristala 

jo du baloiarekin, eta hautsi egin da. Ikaskide batzuek ikusi dute nola gertatu den, 

tartean Kimetzek. Irakasle bat ikasgela aurretik pasatu da orduantxe, eta hango zalaparta 

ikusita, gelan sartu da. Kristala hautsita dagoela ikusi du. 

 

Irakaslea: Nork hautsi du kristala? 

Kimetz: Manexek hautsi duela esan dute. 

 

Kimetzen erantzunaren aurrean, irakaslearen zein erantzunek du aukera 

handiagoa? Adierazi bakoitzaren aukera 1etik 4ra. 

 

a. Ez da egia, ez dizu inork esan, zuk ikusi duzu-eta nork hautsi duen. 

b. Ez da egia, besteren batek hautsi du. 

 

4. egoera 

 

Ainhoak Ekain eta Oihanarekin topo egin du kalean. Ainhoa etxea berritzen ari 

da. 

 

  Oihana: Zer moduz doaz lanak? 

  Ainhoa: Egongela ere bukatu dute. 

  

(Ekain despistatuta zegoen.) 

 

Ekainek Oihanari: Zer esan du? 

 

Egokiak al dira Oihanaren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 

1etik 5era. 

 

a. Esan du egongela ere bukatu dutela. 
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b. Esan du egongelaz gain, beste gauza batzuk ere bukatu dituztela. 

 

5. egoera 

 

Olaia eta Asier taberna batean daude. Telebista jarrita dago, eta Barriola eta 

Olaizolaren arteko partida ikusten ari da jendea. Olaia eta Asier hizketan ari dira, ez dira 

ari partida jarraitzen. Olaiak parez pare du partida ikusten ari den gizon bat. 

 

  Gizona: Jo, hau marka hau! Olaizolak irabazi egin dio berriro Barriolari! 

 

 Egokiak al dira Olaiak Asierri esandako hauek? 

 

a. Gizonak esan du Olaizolak irabazi egin diola berriro Barriolari. 

b. Gizonak esan du beste batean ere irabazi ziola Olaizolak Barriolari. 

 

6. egoera 

 

Itsaso, Maia eta Egoitz hizketan ari dira. 

 

Itsaso: Jo, pena da bideokluba itxita egotea, pelikula bat hartu nahi nuen 

eta. 

  

(Egoitz despistatuta zegoen.) 

 

Egoitzek Maiari: Zer esan du? 

 

Egokiak al dira Maiaren erantzunak? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 1etik 

5era.  

  

a. Esan du pena dela bideokluba itxita egotea, pelikula bat hartu nahi zuela 

eta. 

b. Esan du bideokluba itxita dagoela. 
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7. egoera 

 

Ibai haurraren bila joan da haurtzaindegira. 

 

Araitz irakaslea: Aiert negarrez aritu da jostailua puskatu zaiolako. 

 

Oneski neska-laguna etxean zegoen zain. 

 

  Oneski: Zer moduz ibili da gaur Aiert? Zer esan dizu Araitzek? 

 

Egokiak al dira Ibairen erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 1etik 

5era.  

 

a. Esan dit Aiert negarrez aritu dela jostailua puskatu zaiolako.  

b. Esan dit Aierti jostailua puskatu zaiola. 

 

8. egoera 

 

Maider, Beñat eta Eluska hizketan ari dira Iraitz lagunari buruz. Banku batean 

lanean hasi berria da. 

 

Maider: Zer moduz dabil Iraitz lanean? 

Beñat: Ondo dabilela uste dut, ez dute behintzat kartzelan sartu oraindik. 

 

 (Eluska despistatuta zegoen.) 

 

Eluskak Maiderri: Zer esan du? 

 

Egokiak al dira Maiderren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 

1etik 5era. 

 

a. Esan du ez dutela kartzelan sartu oraindik. 

b. Esan du ez duela lapurretarik egin oraindik. 
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9. egoera 

 

Usoa Filologiako ikasleak beka batera aurkezteko asmoa du, eta Xabier 

irakasleak gomendio gutuna egin dio. Honela dio:  

 

“Usoa andreak ederki egiten du ingelesez eta zintzo betetzen ditu 

tutorearen esanak”. 

 

Hautatze batzordeko bi teknikari Usoaren agiriak aztertzen ari dira. A gomendio 

gutuna irakurtzen ari da. Honela galdetu dio Bk: 

 

B: Zer dio gomendio gutunak? 

 

Egokiak al dira Aren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 1etik 

5era. 

 

a. Dio Usoak ederki egiten duela ingelesez eta zintzo betetzen dituela 

tutorearen esanak. 

b. Dio Usoa ez dela ona filologian. 

 

10. egoera 

 

Peruk oso harreman ona izan du Intzarekin orain arte, baina Intzak haren sekretu 

bat kontatu dio hark negozioetan lehiakide duenari. Peruk eta bere gurasoek badakite 

hori. 

 

 (Aita egunkaria irakurtzen ari da, eta despistatuta dago.) 

  

Peru: Lagun fina da, gero, Intza. 

 

  Aitak amari: Zer esan du? 

 

 Egokiak al dira amaren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 1etik 

5era. 
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a. Esan du lagun fina dela Intza. 

b. Esan du ez dela lagun fina Intza. 

 

11. egoera 

 

Prontxio eta Xerapia elkarrekin paseatzen dabiltza. 

 

  Prontxio: Zu zara nire bihotzeko azukre koxkorra. 

 

 Pozik jarri da Xerapia hori entzunda. Pantxika lagunarengana joan denean, ezin 

izan du poza gorde, eta Pantxikak nabaritu dio zerbait esan nahi diola. 

 

 Pantxika: Gustura egon zara Prontxiorekin, ezta? Zer esan dizu, bada? 

 

 Egokiak al dira Xerapiaren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 

1etik 5era. 

 

a. Esan dit ni naizela haren bihotzeko azukre koxkorra. 

b. Esan dit ni maite nauela gehien munduan. 

 

12. egoera 

 

Haizea, Alex eta Ibon talde lan bat egiten ari dira. Asper-asper eginda daude, eta 

tratua egin dute: euria ari badu lanean jarraituko dute, ona egiten badu, berriz, alde 

egingo dute. Ibon joan da zer eguraldi egiten duen begiratzera.  

  

  Ibon: Eguraldi ederra dago! 

 

(Haizea telefonoz ari zen, eta ez du entzun Ibonek esandakoa.) 

 

  Haizeak Alexi: Zer esan du? 
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 Egokiak al dira Alexen erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 1etik 

5era. 

 

a. Esan du joan egingo garela. 

b. Esan du eguraldi ederra dagoela. 

c. Esan du horretan utziko dugula lana. 

 

13. egoera 

 

Itziarrek eta Ekik bizikleta bat erosi diote beren alaba Lurri urtetan. Bizikletan 

zebilela erori, eta min hartu du. 

 

  Itziar: Ez genion bizikletarik erosi behar oraindik. 

 

(Aitona Patxi despistatuta zegoen.) 

 

  Aitona Patxi: Zer esan du? 

  

 Egokiak al dira Ekiren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 1etik 

5era. 

 

a. Esan du damututa dagoela bizikleta erosi diogulako. 

b. Esan du ez geniola bizikletarik erosi behar. 

 

14. egoera 

 

Onintzak lehenbiziko dantza emanaldia egin behar du datorren astean. Lagunak 

horri buruz hizketan ari dira. 

 

  Iratxe: Joango al zarete emanaldira? 

  Gorka: Nik badut joateko asmoa. 

  

(Markel despistatuta zegoen.) 
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Markel: Zer esan du? 

 

Egokiak al dira Iratxeren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 

1etik 5era. 

  

a. Esan du hitz ematen duela joango dela. 

b. Esan du baduela joateko asmoa. 

 

15. egoera 

 

Bakarne, Maddi eta Aitzol mendian gora doaz. 

 

  Aitzol: Ahoa lehor-lehor daukat. 

  Maddi: Zer esan du? 

 

 Egokiak al dira Bakarneren erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 

1etik 5era. 

 

a. Esan du ahoa lehor-lehor daukala. 

b. Esan du ura nahi duela. 

 

16. egoera 

 

Ainara eta Anartz Igorrekin topatu dira kalean. Ainara telefonoz ari da. 

 

  Anartz: Zer moduz dago Nahia? Zer gertatu zitzaion? 

Igor: Buruarekin mahaiaren ertza jo zuen eta zorabiatu egin zen. 

  Ainara: Zer esan du? 

 

 Egokiak al dira Anartzen erantzun hauek? Adierazi bakoitzaren egokitasuna 

1etik 5era. 

 

a. Esan du buruarekin mahaiaren ertza jo zuela eta zorabiatu egin zela. 

b. Esan du zorabiatu egin zela eta buruarekin mahaiaren ertza jo zuela. 
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II. Taulak
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Summary 
 

The Basque language particles ‘omen’, ‘ei’, ‘ote’, ‘al’, ‘bide’ and others have 

always been considered as something unique, even strange, perhaps because the 

languages of the neighbour countries do not possess an equivalent. Such elements have 

long been the subject of study of lexicographers and grammarians who have researched 

the Basque language. But it would appear that describing them has not been easy, nor 

has it been easy for them to find an exact equivalent in any of the neighbouring 

languages nor for that matter in English, as such a particle does not exist in any of those 

languages. Thus, they have had to resort to some form of paraphrasing in order to find a 

suitable equivalent, though it would seem that sometimes this has led them to move 

away somewhat from the original meaning. Many grammarians have based their 

research on syntax, but in general, here too, they have mainly limited themselves to 

describing the position that those particles have in the sentence. Others have given a 

short definition or used some equivalent form, offered examples, provided certain 

information on the meaning or explained which form is used in the different dialects. 

 

To date, very little research work has been carried out on the use and meaning of 

the Basque particles, nor has much research been done on them from the semantic and 

pragmatic point of view. So, it is quite understandable that there have been so many 

questions raised concerning the use of the particles. 

 

Yet it is not difficult to find a reason why so little research has been carried out. 

For a start, little research work has been carried out on Basque from the semantic and 

pragmatic point of view, and the particle is no exception to other linguistic elements. It 

is common knowledge that it is syntax which has enjoyed a privileged place in Basque 

linguistics, whereas ‘semantics’ and ‘pragmatics’ have only occasionally been touched 

on, the former in relation to linguistic meaning and the latter concerning the role of 

context in meaning. Whatever the case, in terms of general theory, often very little 

reference has been made to these fields either in the form of direct research or in terms 

of analytical method. In fact, even when the particles are mentioned, it is only 

accompanied by the shortest of explanations and by offering few arguments. This is the 

case of the following example: 



 ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa     

 IV 

 
The particle bait, on the other hand, because it indicates total certainty, cannot appear 

with any of the particles such as al or ote, which are associated with questions, nor for 

that matter the particle bide, which can only be used with actions. Omen, however, is 

acceptable: 

 

90) “hau nigarrez abiatzekotan izan omen baitzen” [because it is said he/she 

was crying as he/she set off] (Etxepare Jean Etchepare mirkuaren…, l29) 

 

The reason why the others cannot be used would appear to be a semantic one. 

(Euskaltzaindia 1987: 511) 

 

In such sentences, of course, the context gives the question a rhetorical feel, which 

clearly shows that it has more to do with pragmatics. (Euskaltzaindia 1987: 513) 

 

We have taken ‘omen’ as the subject of our research, and we have taken the 

following type of questions as our starting-point:  

 

• When is ‘omen’ used?  

• What is it used for?  

• What does the speaker express when she uses ‘omen’?  

 

We immediately realized that not only do many of the world’s languages have elements 

that are similar to the Basque particles, but that there are also many semantic and 

pragmatic approaches that explain their meaning and use. 

 

We have approached this work with the idea of simply taking up a proposal 

which de Rijk (1972: 152)277 made regarding the particles, but without having any 

specific aim in mind: 

 
A more difficult case to evaluate is that of the models al (an interrogative for yes-no 

questions), bide (indicates high probability), ote (dubitative) and omen (“reportedly”, 

“as they say”). The glosses here are only a rough approximation. 

 [footnote 3] 

                                                
277 The page number refers to the 1988 edition. 
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They do no justice to the syntactic and semantic complexities of the items. A 

long and probably very interesting dissertation could be written on this subject, 

preferably by a native speaker. 
 

We have taken the Basque particles which normally appear in the verbal 

complex as the subject of our work. By narrowing down the field of study even further, 

we centre our attention more particularly on the particle ‘omen’, whose use and 

meaning is the main focus of our research work. But we are careful to use both semantic 

and pragmatic theory278 as a basis for this work, since they are both valuable and 

necessary tools for any research work on these particles and other elements and aspects 

of language, thus ensuring that the research is more thorough. 

 

As a result, we think the work can be interesting from both a theoretical and 

practical point of view. From a theoretical point of view, because it enables us to define 

and clarify what has been said up to now in literature, grammar and dictionaries (let us 

call it the ‘standard’ view on ‘omen’), as well as looking at some aspects which to date 

have not been touched on. From a practical point of view, the theoretical base helps 

clarify and define how the particle is used or at least provides guidelines on its use. 

 

However, by no means can it be said that we have investigated everything that 

there is to be researched regarding the particle and there are still many aspects which 

need defining. Nevertheless, we have gone some way in trying to make a modest 

contribution in that field, and in so doing, to cover ground in an area of Basque 

semantics and pragmatics which had previously been somewhat neglected. In doing so 

we have endeavoured to write a short but as interesting a thesis as possible. 

 

Apart from the particle ‘omen’, there is also the noun ‘omen’, which means 

‘good name’ in the sense of well-known or well spoken of (see Sarasola 1996). 

However, we have decided not to include the noun ‘omen’ in the work we have carried 

out. Likewise, we have left out references to adverbs such as ‘omenka’ (meaning ‘…is 

rumoured to…’) which are formed from the root stem ‘omen’ (see Sarasola 1996) or 

                                                
278 We are referring to the pragmatics of natural language in this work, so when we refer to pragmatics we 

are referring to linguistic pragmatics; as such, and in line with Korta (2001), any aspect of pragmatics 

related to sociolinguistics or socio-cultural anthropology falls outside the scope of our research. 
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‘omenez’ and ‘omenean’ (which mean ‘in tribute to’) (ibidem and Mitxelena 1987). 

Similarly, we make no reference to nouns which are formed from the root ‘omen’, 

words like ‘omenaldi’ (‘tribute’) or ‘omen-omen’ (meaning ‘rumour’) (ibidem). The 

same applies to verbs such as ‘omen egin’ or ‘omendu’ (both meaning ‘pay tribute to’) 

that come from the same root. 

 

Therefore, in this work, our aim is to investigate the use and meaning of ‘omen’, 

though always taking semantic and pragmatic theory as our base. To do that we take as 

our starting-point the ‘standard’ view on ‘omen’. 

 

Regarding the ‘standard’ view on ‘omen’, we identify the following three 

claims: 

 

a. It expresses/conveys that the proposition the speaker expresses/conveys is 

said by someone else. 

b. The speaker expresses that she is not certain about the truth of the 

proposition she says. 

c. It is equivalent of the Spanish ‘se dice (que)’, ‘parece (que)’, ‘dicen (que)’, 

and French ‘on dit (que)’, ‘il parâit (que)’, ‘semble-t-il’. 

 

In this work we try to make three points regarding these three claims: 

 

- In order to describe the meaning of ‘omen’ we make a definition along the 

lines of claim (a), but in order to do this some aspects of the definition have 

to be modified, whilst others have to be clarified and made precise. 

- Claim (b) needs to be clarified and a suitable place found for it. In other 

words, the speaker can express a degree of uncertainty through the use of 

‘omen’, but uncertainty is not part of its meaning. Rather it is the implicature 

which the speaker generates through her utterance, the pragmatic content of 

the utterance. Therefore, by using ‘omen’, the speaker does not necessarily 

express uncertainty. 

- Claim (c) is not entirely correct, as not all those glosses are correct 

translations of ‘omen’. 
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Excluding certain things, modifying others and making some things clearer and 

more precise, we can get to the core of the question and present our proposal on the use 

and meaning of ‘omen’: by means of an utterance of a sentence containing ‘omen’, the 

speaker reports what someone else has said, reports the information given by someone 

else or what she has heard from someone else. Our work is centred on this proposal and 

tries to argue and clarify the basis of that affirmation. 

 

We start this work by giving some examples (Chapter 0). Since semantics and 

pragmatics are very much a part of this work, we start off by introducing the main 

concepts and theories connected with these two linguistic fields, as they are essential to 

carrying out our research. Next, we touch on some aspects of the methodology, in order 

to explain the three tools we use to get adequate examples as a basis for our research 

and which help give cohesion to the work: the corpus, examples based on intuition and 

questionnaires for speakers. Finally, we present two categories, modality and 

evidentiality, to whose fields ‘omen’ style linguistic elements are linked. 

 

After having made all this clear, we set about our work by presenting the 

morpho-syntactic features of ‘omen’ (Chapter 1), since they are essential to the 

understanding of much of what we say throughout the work. One such example is that 

‘omen’ can only be used in declarative sentences. And so we come to the main part of 

our research, with our starting-point being the ‘standard’ view on ‘omen’. To start, in 

Chapter 2 we take point (b) and take time to try and clarify it, as it is important that we 

determine the meaning of ‘omen’. Many grammarians and lexicographers consider that 

the meaning of ‘omen’ in sentences entails a lack of certainty on the part of the speaker, 

but we argue that the content of the lack of certainty of the speaker is not part of the 

meaning of a sentence containing ‘omen’, nor part of what is said by an utterance with 

‘omen’, but rather a generalized conversational implicature which a speaker can 

generate by such an utterance (Grice 1967a, 1967b, 1981). 

 

In fact, although it is the case that in some examples the speaker implicates 

uncertainty by using ‘omen’, in many other cases the speaker conveys total certainty. 

Sometimes she is certain that things have happened the way someone else has reported, 

and other times she is totally certain that things have not happened the way someone 

else has reported. Therefore, it cannot be said that part of the meaning of sentences with 
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‘omen’ consists of a lack of certainty. Having ruled that out, we use the cancellability 

test to examine whether it could be explicit referential content of an utterance 

containing ‘omen’. The test shows us that the lack of certainty content can be cancelled. 

So, it cannot be part of what has explicitly been said, and therefore it must be an 

implicature. Finally, we determine what type of implicature it is: it is neither a 

conventional, nor a particularized conversational one, but a generalized conversational 

implicature; generalized, since it can be generated without having a particular context in 

mind. 

 

So, one aspect, at least, has been ruled out of the meaning of ‘omen’. We have 

not only ruled out the lack of certainty as part of the hypothetical meaning of sentences 

with ‘omen’, but also as part of the explicit referential content. But if uncertainty is not 

part of the meaning of sentences with ‘omen’, what is its meaning? And if uncertainty is 

not part of what is expressed by utterances containing ‘omen’, then what is expressed by 

utterances with ‘omen’? 

 

Having refuted point (b) from the ‘standard’ view on ‘omen’, we look at point 

(a) in the following chapters. We see that many aspects still need to be clarified. On the 

one hand, the following issues: 

 

• What is being said when we make a sentence using ‘omen’? 

• What does it express? 

• What does it convey? 

 

On the other hand,  

 

• What does the speaker express by using an utterance with ‘omen’?  

• Would she have expressed the same thing that she would express by an 

utterance without ‘omen’ or something else? 

 

We start with these last two questions, as those questions form the basis of our research 

work in the next two chapters (3 and 4), and the conclusions we reach there will help us, 

in Chapter 5, to find an answer to the other questions. 
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In chapters 3 and 4, we go some way towards clarifying the meaning and use of 

‘omen’ by asking the following questions: 

 

• Does an utterance without ‘omen’ have the same truth-conditions as an 

utterance would have were ‘omen’ to be embedded in it? 

• Are the contents different? 

 

According to some authors, the contents of the two utterances would be the same; 

according to others, they would be different. Viewed within speech-act theory (Searle 

1969), we have to decide what effect ‘omen’ has when it is embedded in an utterance. 

Does it change the illocutionary force of the utterance of that sentence or does it 

contribute to its propositional content? Or does something else happen? Does it give rise 

to a presupposition, for example? 

 

First of all, in chapter 3, we look at whether the form of the illocutionary 

indicator can be investigated by using the same research method Faller (2002) proposes 

to analyse the enclitic ‘-si’ in Cuzco Quechua (which is very similar to ‘omen’). But, we 

have realized that there are some problems with that proposal. Thus, we doubt whether 

it is possible to analyse ‘omen’ as contributing to the illocutionary force. Whatever the 

case, there are instruments which can help decide what an element can make a 

contribution to: the tests. We have chosen two of them, the most relevant ones, which 

we thought could help us reach a decision: the assent/dissent test and the scope test. We 

use the assent/dissent one (Lyons 1977; Papafragou 2000, 2006; Faller 2002, 2006) for 

our work in Chapter 3. According to that test, if an element can be questioned, doubted, 

rejected or accepted, it contributes to the propositional content; otherwise, it would not 

contribute to it. We advance the opinion that, according to our intuition, it is perfectly 

acceptable to doubt, accept or reject whether such and such a thing has been said by 

someone else. Anyway, we have prepared a questionnaire for various speakers, 

concerning rejection. The results show that the speakers, in general, tend to accept 

rejection of the content (in other words, that something is said by someone else) as 

being appropriate. This leads us to conclude that ‘omen’ does contribute to the 

propositional content. 
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According to these results, we should conclude that ‘omen’ contributes to the 

truth-conditions of the utterance. But we cannot reach any clear conclusions on the basis 

of one single test as to whether it has to be analysed as contributing to the propositional 

content or as an indicator of illocutionary force. Nevertheless, should there be any doubt 

over the validity of the test, we have another one which can help us reach a decision: the 

scope test (see, amongst others, Cohen 1971; Recanati 1989; Asher 2000; Carston 2002; 

Faller 2002). This is the subject of our research in Chapter 4, in the second part of 

establishing what ‘omen’ makes a contribution to. 

 

According to the scope test, if an element is in the scope of an operator, then it 

contributes to the propositional content. Now, we cannot use the proof of embedding 

‘omen’ in the antecedent of a conditional, since embedding would produce a non-

grammatical sentence. So, it is impossible to say whether ‘omen’ is in the scope of a 

conditional or not. On the other hand, it can be embedded under the simple negation and 

the possibility operator. But it cannot appear within their scope. It always has wide 

scope over them. So here again the test cannot help us make a decision, at least 

according to a weak interpretation of the test. Taken this way, the scope test says that an 

element contributes to the propositional content provided that it is within the scope of 

an operator. It does not say, however, what happens to the elements that are not within 

the scope. So, there is no other choice but to use intuition on the truth-conditions. As far 

as these are concerned, we can say that under those operators the truth-conditions of an 

utterance with ‘omen’ are different to those of an utterance without ‘omen’. 

Consequently, ‘omen’ contributes to the propositional content. 

 

Anyhow, we show that the test is valid in the case of some other operators. For 

example, although ‘omen’ cannot appear within the scope of the simple negation, it can 

be embedded in external negation, and it has narrow scope under it. It can also be 

embedded under the completive sentences of some predicates, and here ‘omen’ has 

narrow scope under those predicates. So, the test can be applied in both these cases, and 

the results show that ‘omen’ should be analysed as contributing to the propositional 

content. Therefore, we have reached the same conclusion based on the results of that 

test. 
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Thanks to those tests, we are in a position to answer the question that we 

originally pose at the beginning of Chapter 3: 

 

‘Omen’ contributes to the propositional content of the utterance, but not to the 

illocutionary force. 

 

The contradiction which arises from negating the content of an utterance with 

‘omen’ also shows that. Likewise, is the fact that the truth-conditions of subordinate 

utterance with ‘omen’ and ones of an utterance without it are different. The same thing 

is true of the fact that it is a propositional negation and not a metalinguistic negation. As 

well as that, note that other researchers have proposed carrying out similar types of 

analysis on ‘omen’-like elements in other languages (Ifantidou 2001; McCready & 

Ogata 2007; Schenner 2008). 

 

Therefore, the main conclusion of those two chapters is that the propositional 

contents of utterances with and without ‘omen’, that is, their truth-conditions, are 

different. They are different propositions. So, the distinction to be made in point (a) of 

the ‘standard’ view on ‘omen’ is now determined: we do not have to make a distinction 

only between a proposition expressed by the speaker and the nuance ‘omen’ gives to it, 

but they are to all intents and purposes different propositions; one being expressed by 

the original speaker (which the speaker reports by her ‘omen’ utterance) and the other 

being expressed by the speaker (the utterance with ‘omen’). 

 

In the same way we have decided not to analyse ‘omen’ as contributing to the 

illocutionary force, we see that it is not viable to analyse it as if it would give rise to a 

presupposition (see Izvorski 1997 and Matthewson and others 2007). 

 

Thus, what the speaker expresses by an utterance with ‘omen’ is more clearly 

defined: it would not be, in any case, the same as what would be expressed by an 

utterance which does not have ‘omen’. Having decided this and having previously 

rejected a lack of certainty as being part of the meaning of a sentence with ‘omen’, we 

address the following questions in Chapter 5: 
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• What is being said and what is being expressed by an utterance with 

‘omen’? 

• What are the contents of an utterance containing ‘omen’? 

• What is the meaning of sentences with ‘omen’ or the type of content that 

all utterances of sentences with ‘omen’ share? 

 

We try to shed light on those questions in that chapter. 

 

Having discarded the idea that an utterance has a single content, we identify 

three kinds of content: enriched content, explicit referential content and reflexive or 

minimal content (Korta & Perry 2007). In this study, it is helpful to compare the way 

‘omen’ functions with that of the verb ‘esan’ (to say/tell). Although both elements are 

used for the same purpose, namely, to express that we are reporting what someone else 

said, and even though we have decided to analyse ‘omen’ as contributing to the 

propositional content, there is a significant difference: the verb ‘esan’ has a silent 

pronoun articulated in the sentence, one which stands for the original speaker, and its 

reference must be fixed if we want to determine the explicit referential content of the 

utterance. ‘Omen’, on the other hand, does not impose similar demands, it does not 

articulate the argument of the original speaker. So, the explicit referential and the 

minimal contents of the utterance with the verb ‘esan’ and those of an utterance with 

‘omen’ are different. However, in the case of ‘omen’, the source can often be 

determined with the help of the context, whether it is because it is determined in the 

cotext, or because it can be deduced from the wider context. Whatever the case, to the 

extent that to determine it is optional, we take the content which has the original speaker 

determined as further content from the explicit referential content of the utterance made 

by the speaker; as enriched content, to be exact. 

 

By distinguishing between those contents we can determine the meaning of 

sentences with ‘omen’, by which we mean a minimal content type which all the 

utterances of any sentence with ‘omen’ have in common: p is said by someone other 

than the speaker. 

 

After giving the meaning of ‘omen’, in Chapter 6, we try to clarify one of the 

features of that meaning. We explain why we say that the proposition p which the 
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speaker brings through the use of ‘omen’ ‘is said’ by someone else, by addressing the 

following question: What type of content must p be to be brought through the use of 

‘omen’? On the one hand, we cannot report any type of speech act through use of 

‘omen’, only those that are statements, as ‘omen’ can only be used in declarative 

sentences. We can only report assertive, commissive and expressive speech acts using 

‘omen’. ‘Omen’ cannot be used to report directive speech acts. And so-called 

‘declaratives’, or ‘performatives’, are special cases, due to their special features, that we 

explain in this chapter. 

 

On the other hand, the results of the questionnaires show that speakers do not 

consider it appropriate to use ‘omen’ to report those contents that are not actually said 

but which are communicated through what is said. We specifically study implicatures 

(Grice 1967a, 1967b) and presuppositions (see, amongst others, Karttunen & Peters 

1979; Katz & Langendoen 1976 and Soames 1989), to conclude that there is a tendency 

not to accept ‘omen’ as a way of reporting those two types of content. Likewise, we 

compare the use of ‘omen’ with that of the verb ‘esan’. Although there is little 

difference between the two, speakers are less inclined to accept reporting implicatures 

and presuppositions by ‘esan’ than by ‘omen’. ‘Esan’ makes things clearer for them. 

 

Thus, we use the concept ‘it is said’ in our definition of the meaning of ‘omen’. 

On the one hand, because it seems that the content must be what is said for it to be 

brought by ‘omen’, and not what is implicated or presupposed, and, on the other hand, 

because a proposition must be the content of an utterance of a declarative sentence for 

‘omen’ to be used, and not that of an interrogative, exclamative or imperative sentence. 

 

Finally, after presenting the main substance of our work, in Chapter 7 we turn 

our attention to some other particles which are similar to ‘omen’: ‘ei’, ‘bide’, ‘ote’ and 

‘al’, but with ‘omen’ as our reference point. Like ‘omen’, they are always in the verbal 

complex. But there is no agreement among researchers as to what to call them. The 

majority of researchers consider most of them to be ‘modals’, but a few consider some 

of them to be ‘evidentials’. In order to understand the distinction better, we introduce 

the discussion regarding those elements which is very much a part of current debate in 

linguistic literature: the relation between evidentiality and epistemic modality. We try to 

see how it can help us in our work on the Basque particles and what view point we can 
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adopt in the discussion as far as Basque particles are concerned. Some people consider 

them to be categories of their own (de Haan 1999; Aikhenvald 2004); others consider 

them to be inter-dependent (Givón 1982; Chafe 1986; Palmer 1986; Willett 1988). We 

try to explain that in our opinion it is necessary to keep the two areas separate if we are 

to respect the meaning of the Basque particles. We explain how each one would be 

named and where it would appear. In our opinion, ‘omen’ and ‘bide’ are not synonyms, 

even though some researchers believe them to be so (see, amongst others, Azkue 1905-

1906 and Arejita 2003). On the other hand, ‘omen’ and ‘ei’ are. We have considered all 

three of them to be evidential, because they codify the information source of the 

speaker: in the case of ‘omen’ and ‘ei’, some other speaker, and inference in the case of 

‘bide’. Semantically they are all close. Basque has not got a system of evidentials as 

such, but it has a group of words made up of those three optional particles. Apart from 

those words, it has some other devices which can be used to refer to the information 

source of the speaker, as is the case of all other languages. ‘Ote’ and ‘al’, on the other 

hand, are not evidentials. They are question markers, and as such can be linked to a lack 

of uncertainty on the part of the speaker, in other words with modality. 

 

To finish, we present the conclusions we reach and what might be future lines of 

research, by summarizing the main results of our analysis and indicating how it could be 

followed up. 
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Conclusions 
 

Our aim has been to investigate the role of the Basque particles which appear in 

the verbal complex, paying special attention to the particle ‘omen’. We have tried to 

shed new light on its meaning and use and, in order to do that, we have moved away 

from a strictly syntactic point of view, and have considered it with regard to both 

semantics and pragmatics, availing of the main theories and concepts that they embrace. 

As our work progressed and as we developed our proposal, we drew on the 

contributions of various other essential academic works on semantic and pragmatic 

theory: Grice’s theory of conversation (1967a, 1967b), Searle’s (1969) speech-act 

theory and Korta & Perry’s (2007) critical pragmatics. We have used them as 

instruments, and by being careful to use more than one source, have tried to bring 

together and combine various elements in a coherent way, in order to arrive at our 

proposal on the meaning and use of ‘omen’. A distinction is made between literal and 

non-literal content. In the case of ‘omen’, in as far as the issues of certainty correspond 

to non-literal content, those are implicatures. In the case of literal content, on the other 

hand, we have more than one content: the minimal content and certain developments of 

that, the explicit referential content and the enriched content. In fact, ‘omen’ contributes 

to the propositional contents of the utterance; the truth-conditions of an utterance with 

‘omen’ and the same utterance without it are different. 

 

Likewise, as far as methodology is concerned, we drew on many different 

sources: apart from the corpus examples and those we came up with based on our 

intuition, we have used questionnaires to put questions to various subjects, making use 

of experimental pragmatics, so that the examples could be properly contrasted. We have 

tried to give strength and refinement to the theoretical work, by bringing together these 

three things. In the introduction, we have given some information on basic concepts and 

distinctions belonging to semantic and pragmatic theory. Likewise, we have made some 

observations on the methodology. 

 

Next, after having presented some of the morphosyntactic features of ‘omen’ 

(Chapter 1), we have set about the main subject of our analysis. We set about this work 

by first centring our attention on what we will call the ‘standard’ view on ‘omen’, 
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inherited from the tradition of Basque lexicography and grammar. We have identified 

and highlighted the following three claims which stand out among what has been said 

about ‘omen’ so far: 

 

a. It conveys/expresses that the proposition expressed/conveyed by the 

speaker is said by someone else. This summarizes the definitions given by 

Mitxelena (1987) and Sarasola (1996); they use the concepts ‘express’ and 

‘convey’ in exactly the opposite way. 

b. By using ‘omen’, the speaker shows that she cannot be certain about the 

truth of the proposition she says. Euskaltzaindia (Royal Academy of the 

Basque Language, 1987), amongst others, holds this opinion. 

c. ‘Omen’ is the equivalent of ‘se dice (que)’, ‘parece (que)’, ‘dice(n) (que)’ 

in Spanish and ‘on dit (que)’, ‘il paraît (que)’, ‘semble-t-il’ in French. 

Most bilingual dictionaries propose those translations. 

 

We have examined each one of them. We have discarded some of the characteristics in 

(b) and (c) and put others in their place, and we have tried to improve (a) until we got as 

close as possible to the meaning of sentences containing ‘omen’. 

 

We will use the following example, which we have deliberately chosen for our 

work, as we believe it helps to summarize our proposal in the clearest possible way. 

Every Saturday Aroia listens to Pello Zabala giving the weather forecast. Nagore knows 

that Aroia not only enjoys listening to Zabala’s weather forecasts but also believes them 

to be reliable. Aroia and Nagore have arranged to go for a walk in Txindoki mountain 

on Sunday, provided that the weather is good. 

 

Today, 14th November, Aroia hears Pello Zabala say the following: 

 

(1) “Eguraldi espeziala izango da bihar” (It will be great weather tomorrow) 

 

In the afternoon Aroia and Nagore speak to each other on the phone and Aroia says the 

following to her friend: 
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(2) “Eguraldi ederra egingo omen du bihar” (It is said that it is going to be a 

beautiful day tomorrow) 

 

What has Aroia expressed by the utterance (2)? Whatever it is, it is not the following 

sort of content: 

 

(3) THEY HAVE SAID THAT IT WILL BE A BEAUTIFUL DAY ON 15TH NOVEMBER 

BUT I AM NOT SURE  

 

The context of utterance (2) clearly shows that Aroia has not expressed (3), as she has 

clearly total confidence in Pello Zabala’s weather forecast. 

 

In fact, we have dedicated the whole of Chapter 2 to looking at the nature of 

claim (b). Many grammarians and lexicographers have traditionally regarded ‘omen’ as 

expressing uncertainty; this is the case of Euskaltzaindia (1987, 1993), to whom we 

have given special attention. However, as that content does not appear in all utterances 

with ‘omen’, as can be seen in the example above, we have concluded that uncertainty 

on part of the speaker is not an intrinsic part of the meaning of an utterance with 

‘omen’. Similarly, by using the cancellability test (Grice 1967), we have seen that it is 

not part of what is said either, so it must be something to do with the implicature that is 

generated when ‘omen’ is used in an utterance. More specifically, we have considered 

that it is a generalized conversational implicature that is conveyed, in some cases, by 

uttering a sentence with ‘omen’. We consider it to be a conversational implicature, 

because it is not present in all the utterances with ‘omen’. We say that it is generalized 

because it is a non-literal content that it can be easily inferred from the literal content of 

the utterance. It does not require a specific context in order to be generated. In fact, this 

seems to explain why some researchers have considered the content of lack of certainty 

that some utterances with ‘omen’ implicate as being part of the meaning of sentences 

with ‘omen’. Our first step in clarifying the meaning has been to discard that content 

from the meaning of utterances with ‘omen’. 

 

If (3) is not the content of the utterance made by Aroia, then could it be the 

following? 
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(4) THE WEATHER WILL BE BEAUTIFUL ON 15TH NOVEMBER 

 

In other words, would it have a similar content to what the same utterance without 

‘omen’ would have? Do utterances of sentences with and without ‘omen’ have the same 

content? 

 

Our next step in making more precise the meaning of the utterances with ‘omen’ 

has been to try to answer that question. In order to do that, we have tried to clarify claim 

(a) from the ‘standard’ picture on ‘omen’; that is to say, that ‘omen’ conveys/expresses 

that the proposition which the speaker expresses/conveys is said by someone else. This 

summarizes Mitxelena’s (1987) and Sarasola’s (1996) definitions, and likewise part of 

Euskaltzaindia’s definition (we have already discarded the other part regarding 

uncertainty). Nevertheless, we must reconsider and revise that feature to take into 

account the following two points: 

 

- They distinguish two things: the proposition which the speaker expresses 

and the nuance which ‘omen’ gives to that content. 

- In the case of ‘omen’ we have to clarify how the concepts ‘express’ and 

‘convey’ must be used, or what they are used for. 

 

We started with the first point (in Chapter 3) by recalling Searle’s (1969) main 

division of speech-act theory and trying to answer the following question: What exactly 

does ‘omen’ contribute to, to the illocutionary force of the speech act or to the 

propositional content? If the contribution was to the illocutionary force, then Aroia 

would be expressing (4), the same content as an utterance without ‘omen’. But if it 

contributed to the propositional content, then she would express something else. We 

have started by examining the first option (Section 3.3), and to do so we have looked at 

the proposal to examine an element which is similar to ‘omen’: Faller (2002) proposes 

examining the enclitic ‘-si’ in Cuzco Quechua as a type of enclitic illocutionary 

indicator. However, we consider there are some flaws with that approach (we believe 

this new illocutionary point to be ad hoc). As such, we doubt whether ‘omen’ can be 

analysed as if it contributed to the illocutionary force. Therefore, we have felt it 

necessary to use other instruments which could help us reach a decision. Various tests 

have been proposed, in the semantic and pragmatic literature, to help decide what an 
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element contributes to, whether it is to the illocutionary force or the truth-conditions. In 

the end, we have chosen two such tests for our research-work, the ones we believe to be 

the most conclusive: the assent/dissent test and the scope test. 

 

According to the assent/dissent test (Section 3.4), if an element can be 

questioned, rejected or (dis)agreed with, it contributes to the truth-conditions of the 

utterance. If not, it does not contribute to them. By using the test in the case of ‘omen’, 

our intuition tells us that the contents of the utterance with ‘omen’ could be questioned, 

negated or accepted, although it is maybe not as common as to question, negate or 

accept the contents brought by ‘omen’. If we take a simple utterance, 

 

(5) “Euria ari omen du” (It is said that it is raining) 

 

in our opinion, the following three types of response are possible: 

 

a. “Is that true? Has someone really told you that?” 

b. “That is not true. Nobody has told you that. It is something you have made 

up” 

c. “It is true. I also know that” 

 

Nevertheless, to collect data and contrast them with our intuitions, we have 

prepared a questionnaire for twenty-two subjects, that has been restricted to negation, 

(Subsection 3.4.3), one of the reasons being that this is the strongest of the responses. 

We have particularly wanted to see if they accept negating that such and such a thing 

has been said by someone other than the speaker. The results confirm this: the speakers, 

in general, tend to accept the negation of that content, in the same way that they accept 

the negation of the literal content of the utterance made by the original speaker. As well 

as that, we have carried out the same test with the verb ‘esan’ (to say/tell), which 

‘omen’ is close to in both function and content. Generally speaking, here again, the 

results we obtained were similar, although in the case of ‘omen’ more people accepted 

to negate that such and such a thing is said by someone who is not the speaker. Thanks 

to the results of the assent/dissent test, we can conclude that ‘omen’ does in fact 

contribute to the propositional content. The fact that the ‘omen’ results are similar to 

those of ‘esan’ also helps to confirm that. But there are some people who question the 
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validity of such a test (Faller 2002; Koontz-Garboden to appear), and suggest that this 

has more to do with metalinguistic negation than propositional negation. We have 

argued, however, that, in the case of ‘omen’, it is propositional negation. Nevertheless, 

if that test may be deemed by some to be unreliable, we have another one which leads 

us to the same conclusions. 

 

According to the scope test (Chapter 4), if an element is embedded in a sentence 

with an operator, and if it is in the scope of that operator, then this is a sign that it 

contributes to the propositional content. But what if it does not? The test could be 

interpreted in two ways: in a weak way and in a strong way. In the weak interpretation, 

an element is part of what is said, if it is in the scope of a logical operator. But it does 

not tell us what is happening if it is not in its scope. It leaves open the possibility of 

contributing to the propositional content in spite of the fact that it is not in the scope of 

an operator. If we interpret it in the strong way, however, there is a bi-conditional 

condition: (i) an element will be part of what is said if it is in the scope of a logical 

operator and (ii) if an element is part of what is said, then it will be in the scope of an 

operator. Consequently, there is no possibility of an element contributing to the 

propositional content, unless it is in the scope of a logical operator. We have interpreted 

the principle in the weak way, believing that to be the most appropriate interpretation of 

the test. 

 

The test (Subsection 4.1.2.) normally consists in embedding the element in 

question under logical operators such as negation and the antecedent of the conditional. 

But in the case of ‘omen’, it cannot be embedded in the antecedent of the conditional, as 

the sentence produced is not grammatically correct. As a consequence, the test cannot 

be used for the conditional, it cannot help us decide what ‘omen’ contributes to. It can 

be embedded in the negation, though. But it cannot appear in its scope, as ‘omen’ 

always has wide scope over negation. So the test is not valid for us even if used directly 

in a single sentence which has ‘omen’ and ‘ez’ (no), and we are left with no other option 

but to use intuition of the truth-conditions and compare the truth-conditions of an 

utterance with ‘omen’ with those which the same utterance would have when ‘omen’ 

has been left out. Nevertheless, although ‘omen’ could not appear in a simple negation 

‘ez’, it could be embedded under the external negations like ‘ez da egia’ (it is not true), 
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and ‘omen’ is in its scope. Therefore, the test could be applied in that case, which shows 

that ‘omen’ would contribute to the propositional contents. 

 

As well as focusing on the relation ‘omen’ has with that operator, we have also 

looked at what happens when it is with another operator: the possibility operator 

(Subsection 4.1.3). As in the case of simple negation, although it can be embedded in a 

sentence which has that type of operator, ‘omen’ has wide scope over it. The scope test 

cannot be applied, so we have no other choice but to use the intuitions of the truth-

conditions in such cases as well, in order to decide whether ‘omen’ contributes to the 

propositional contents or not. 

 

 Finally, we extended the test to embedding in completive sentences under 

communicative (‘say’, ‘hear’, ‘read’…) and knowledge/perception (‘bear in mind’, 

‘know’…) predicates (Subsection 4.1.4), to see whether ‘omen’ is in their scope or not. 

In some examples it is. This provides us with further evidence which shows that ‘omen’ 

contributes to the propositional contents. Whilst focusing on the predicates, we have 

seen that some of the examples where ‘omen’ is embedded in sentences with a verba 

dicendi do not seem right, due to the fact that there is a clash between the interpretation 

that a sentence with ‘omen’ should have and what the context requires. 

 

Consequently, although ‘omen’ cannot have narrow scope under all the afore-

mentioned operators, the fact that it appears, at least, in the scope of some types of 

predicate and external negation is conclusive proof that it does contribute to the 

propositional contents. As well as that, we have the results of the assent/dissent test, 

which also show that ‘omen’ affects the truth-conditions of the utterance. Therefore, 

although the tests taken on their own are not in themselves conclusive, when taken 

together they complement each other, and allow us to say that the particle ‘omen’ 

contributes to the propositional contents. 

 

To back up these conclusions we have some other arguments. On the one hand, 

if the content of the utterance with ‘omen’ is negated, this causes a contradiction. On the 

other hand, the truth-conditions of a subordinate utterance with ‘omen’, and those that 

the same utterance without ‘omen’ would have are different. Apart from that, negating 

the content of an utterance with ‘omen’ is a propositional negation. Finally, some 
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researchers (Ifantidou 2001; McCready & Ogata 2007; Schenner 2008) propose 

analysing ‘omen’-type elements in other languages in the same way. 

  

A question-answer summarizes the conclusion: What must happen to enable an 

utterance which contains ‘omen’, such as (5), to be true, must it rain or must someone 

other than the speaker say that it is raining? Thanks to what we have seen in Chapters 3 

and 4, we are in a position to say that someone else must have said it; and that utterance 

could be true despite the fact that it is not actually raining. So, the first point of the 

isolated point (a) from the ‘standard’ view on ‘omen’ has now been cleared up: we do 

not have to distinguish between the statement made by the speaker and the nuance 

‘omen’ adds to it (as the definitions of Mitxelena, Sarasola and Euskaltzaindia suggest), 

but the proposition without ‘omen’ (we have called it p) and the one with ‘omen’ (pomen) 

are two different propositions. Consequently, the speaker who has made the utterance 

with ‘omen’, because she has made that statement by using that utterance, she is 

committed to it, but not, however, to the proposition reported by means of ‘omen’ (that 

is to say, the rain falling), as that is not stated by her, but by the original speaker. 

 

Therefore, we are in a position to say that neither is (4) the content of the 

utterance (2) made by Aroia. That content would have been that of an utterance not 

containing ‘omen’, by which she would have affirmed that there will be beautiful 

weather on 15th November. So what has she expressed then? We use ‘omen’ to report 

what someone else has said, and we have decided that it contributes to the propositional 

content. That being the case, if we take the context of the utterance (2) into account, 

Aroia can express the following content in making that utterance, and Nagore can 

understand it: 

 

(6) IT IS SAID BY PELLO ZABALA THAT THERE WILL BE BEAUTIFUL WEATHER ON 

15TH NOVEMBER INLAND IN GIPUZKOA 

 

We have said that (6) is ‘enriched’ content. In fact, we have discarded the ‘one 

utterance ! one content, proposition’ viewpoint that has been predominant up to now, 

and we have identified various contents in utterances with ‘omen’ (Chapter 5), in line 

with Korta & Perry (2007): minimal or reflexive content, explicit referential content and 

enriched content. Having decided that ‘omen’ contributes to propositional contents, we 
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have turned our attention, in that chapter, to the other aspect of point (a), with the idea 

of clarifying what is said or what is expressed when an utterance containing ‘omen’ is 

made (and, at the same time, what is conveyed). In order to identify what the contents of 

utterances with ‘omen’ are, it has been helpful to compare it with the verb ‘esan’ 

(Subsection 5.1.1). Although both elements have a similar function, they have one 

important difference: ‘esan’ has a silent pronoun articulated in the sentence, whose 

reference is necessary to fix if we want to determine the explicit referential content of 

the utterance. On the other hand, ‘omen’ does not require an argument belonging to the 

original speaker. That is why (6) is enriched content of the utterance with ‘omen’. On 

the one hand, it is enriched because ‘omen’ does not require that the reference 

corresponding to the source be determined, and, on the other hand, because there is no 

element in the sentence that corresponds to the place. In (6), on the contrary, they are 

both determined. That being the case, utterance (2) would have something like the 

following explicit referential content: 

 

(7) IT IS SAID BY SOMEONE OTHER THAN AROIA THAT THERE WILL BE BEAUTIFUL 

WEATHER ON NOVEMBER 15TH 

 

Neither the reference of the original speaker nor the reference of the place are 

determined, but that of the time is, since that constituent is articulated in the sentence, 

with the adverb ‘bihar’ (tomorrow) and the verb in the future tense. 

 

And with further abstraction from that content, what would we know from 

knowing the meanings of the words of the utterance and their combinations? In other 

words, what is it that is specified based only on our knowledge of the language? 

Something like the following minimal or reflexive content: 

 

(8) IT IS SAID BY SOMEONE OTHER THAN THE SPEAKER OF (2) THAT THERE WILL 

BE BEAUTIFUL WEATHER THE DAY AFTER THE DAY THE UTTERANCE IS MADE 

 

To the extent that the proposition the speaker brings by means of ‘omen’ cannot be 

directly verified, and due to the fact that it is only what she has heard or read from 

someone else, a lack of certainty could easily be deduced from that meaning, without 

having a specific context in mind. That is why, in fact, we have considered that content 
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to be a generalized conversational implicature. Nevertheless, the context of utterance (2) 

makes it clear that that is not what Aroia has expressed by that utterance, as she has 

total confidence in Pello Zabala’s weather forecast. Indeed, there is no reason why we 

should query all the information we have received from other people; such a jump is not 

justified. 

 

 As a result of the articulating/non-articulating of the original speaker, the 

minimal semantic content of the utterance with ‘esan’ (the silent pronoun is articulated) 

and that of the utterance with ‘omen’ (it does not have such a pronoun) are different, as 

the explicit referential contents of both of them are (in one the reference to the source 

would be determined and in the other it would not be). On the other hand, the enriched 

content would be the same (that is to say, (6)), although the level of enrichment would 

be different in both utterances. In the case of ‘esan’, determining the original speaker is 

not enriching, but with ‘omen’ it is, because in the case of ‘omen’ there is no need to 

determine the reference of the original speaker. However, it could be determined in 

accordance with the intention of the speaker, by enriching, as in the case of (6). So it is 

optional; it is possible that the original speaker is not determined. But each time she is 

determined, we will see that it could be particular or collective. In the case of utterance 

(2), it is determined (it is Pello Zabala), and it is particular. We have a single speaker in 

that example. Nevertheless, there could be more than one original speaker intervening, 

more than one intermediary. That is to say, the original speaker is also likely to have 

reported what has been said by someone else. Let us imagine that Nagore has used 

‘omen’ to report the utterance (2), which she has heard from Aroia, to another 

interlocutor: 

 

(9) “Primerako eguraldia egingo omen du bihar” (It is said that it will be 

fantastic weather tomorrow) 

 

We would have two intermediaries or two original speakers: Aroia and Pello Zabala. 

Both are particular in that case. Nagore brings what she has heard from Aroia, but, at 

the same time, Aroia has reported what she has heard from Pello Zabala. The context 

helps clarify that there are two intermediaries, as ‘omen’ cannot be iterated, and also 

helps to determine the nature of them. 
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Therefore, although the particle ‘omen’ and the verb ‘esan’ are used to perform 

the same function, and they are both analysed as contributing to the propositional 

contents, there is a fundamental difference regarding the original speaker (and 

differences in some other aspects as well, such as with regard to negation). 

Consequently, they are distinguished by the contents. 

 

 Thus, having identified those contents, we have been able to say what the only 

thing that we understand when we take any single sentence and embed ‘omen’ in it is; 

what we can determine based solely on the knowledge of the language, once we know 

the meanings of the words in the sentences and their combination. Imagine we have two 

single sentences, T and S; which could be one and the same sentence, whose utterances 

express the same proposition p: let us say ‘Somen’ is the single sentence that is obtained 

when ‘omen’ is embedded in S, and ‘uomen’ is the utterance of that sentence. Given that, 

we can say that the following is the meaning of a sentence with ‘omen’: 

 

 (M-Somen) p IS SAID BY SOMEONE OTHER THAN THE SPEAKER OF ‘uomen’ 

 

That is the minimal content type of any utterance of any sentence containing ‘omen’; 

that is to say, the meaning of any sentence containing ‘omen’. Similarly to the way that 

the big stones stay in the sieve is how the contents and characteristics which do not have 

a place in the meaning of the sentence with ‘omen’ have been sieved off, and by 

gradually discarding them we have reached the main part. 

 

That meaning has one feature that particularly needs clarifying: why do we say 

‘it is said’? Chapter 6 is an attempt to clarify that. The speaker uses ‘omen’ to report 

what is said by someone else, but can she report just anything? 

 

We have seen that Aroia’s utterance (2) can have more than one content. In that 

context, it is relevant that Nagore understands the enriched content (6), since, having 

understood that, she will be able to infer the following, as a particularized 

conversational implicature: 

 

(10) ON 15TH NOVEMBER AROIA AND I WILL GO TO THE MOUNTAIN 
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In other situations, however, it could be enough to have more uncompleted content to 

infer non-literal contents, such as in the case of the impersonal use of ‘esan’, for 

example. In other words, there is no need to get to explicit referential or enriched 

content in order to understand the implicatures. 

 

 Now, can Nagore report, by using ‘omen’, the implicature conveyed by Aroia 

through the utterance (2)? 

 

(11) “Aroia eta biok mendira joango omen gara bihar” (It is said that Aroia and 

I are going to the mountain tomorrow) 

 

We have concluded that she cannot. In fact, that is what we have analysed in Chapter 6, 

what sort of content can be reported using ‘omen’. On the one hand, the results of the 

questions the subjects were asked have shown us that they do tend to not accept 

reporting implicatures and presuppositions using ‘omen’. On the contrary, they 

generally accept using ‘omen’ to give literal content. Therefore, there is a tendency not 

to accept ‘omen’ as a way of reporting non-literal contents, which are not said but which 

are communicated through an utterance. In this case also, we have carried out the same 

test with ‘esan’, that we have done in the case of the assent/dissent test. The results 

show that there is not much difference between the results of tests carried out with 

‘omen’ and those carried out with ‘esan’. 

 

 On the other hand, as ‘omen’ can only be attached to declarative sentences and 

since assertive, commissive and expressive279 literal speech acts are made using 

declarative sentences, the speaker can report them using ‘omen’. However, she cannot 

use it to report directive speech acts, because such speech acts are made using 

interrogatives, exclamatives and imperatives. Nor can she used to report performative 

speech acts. 

 

                                                
279 We must bear in mind, however, that it cannot report all expressive speech acts, as some of those are 

exclamative sentences. 
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 That being so, we are now in a position to define more clearly and precisely 

what we consider to be the meaning of a sentence containing ‘omen’. The following 

would be our final formulation of the meaning of a sentence containing ‘omen’: 

 

 (M-Somen) p IS STATED BY SOMEONE OTHER THAN THE SPEAKER OF ‘uomen’ 

 

p is stated, and it can be assertive, expressive or commissive; whereas uomen is always 

asserted. It is assertive. Thus, contents of utterances of interrogative and exclamative 

sentences and those of imperatives are not part of the contents that can be reported using 

‘omen’ (we must also bear in mind what we have said about cases of irony in point 

6.3.2.1). In fact, although Grice offers examples of declarative sentences, especially 

when referring to the concept of ‘it is said’, it seems that he also aims to cover other 

types of utterances. However, if ‘stated’ is put, then this means that those type of 

utterances cannot be covered. 

 

The main substance of our work is in Chapters 2 to 6, and these are the ones 

which cover our proposal on ‘omen’. The speaker uses ‘omen’ to report what someone 

other than herself has said or stated, not to report what someone else has implicated or 

presupposed. Although it can be determined who that ‘someone else’ is, it is not 

necessary; it is enriched content, and not something which is necessary in order to 

determine the explicit referential content of the utterance containing ‘omen’. The 

speaker can convey the lack of certainty she has on what the original speaker has said 

and she reports by using ‘omen’, but she does not convey it in all cases. Consequently, 

that content is not part of the meaning of the sentence containing ‘omen’. So, 

uncertainty cannot always be associated with ‘omen’ as a content that it always has. 

Finally, the speaker who makes an utterance containing ‘omen’ does not express the 

same thing that she would have expressed if she had made an utterance without ‘omen’. 

The utterance with ‘omen’ and the one without it have different truth-conditions: 

‘Omen’ contributes to the propositional contents. Different things are stated by 

utterance (1) and utterance (2): By the first utterance the speaker states that it will be 

lovely weather on 15th November. By the other, on the other hand, that it is said by 

Pello Zabala that it will be beautiful weather on 15th November (or that it is said by 

someone other than himself that it will be beautiful weather on 15th November). 

Consequently, the contents of both utterances will also be different. 
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 In fact, ‘omen’ cannot be analysed in any other way, as if it were not 

propositional content: neither as an illocutionary operator (Chapter 3), nor as if it would 

give rise to a presupposition (Chapter 4). 

 

 Finally, could Aroia have expressed something like the following content by 

uttering (2)? 

 

(12) APPARENTLY, IT WILL BE BEAUTIFUL WEATHER ON 15TH NOVEMBER 

 

In the last chapter, we have turned our attention to particles that appear in the 

same place as ‘omen’, in the light of modality and evidentiality. We have seen that ‘ei’ 

would be its synonym, but that ‘bide’, on the other hand, could not, despite the fact that 

various grammarians and lexicographers translate them in the same way into other 

languages (see Larramendi 1729 and Campion 1884, amongst others): by expressions 

like ‘parece (que)’ and ‘semble-t-il’. Thus, we think we have clarified the point (c) of 

the ‘standard’ view: not all the translations of ‘omen’ correspond to it, in fact, some are 

really translations of ‘bide’. That is why the utterance (2) containing ‘omen’ does not 

express the type of content expressed by (12), despite the fact that some people have 

associated ‘omen’ with that type of content, when translating it into other languages. 

That content would correspond to the utterance with the particle ‘bide’, rather than to 

that of an utterance with ‘omen’. We have suggested, however, that if that were the 

case, ‘omen’ and ‘bide’ would be acceptable as synonyms in one sense or meaning. 

That is to say, it seems that sometimes the speaker uses ‘bide’ to report a conclusion she 

has reached based on what someone else has said. Consequently, it could have been a 

logical implication. That would mean that if (7) is true, then (12) is also true, but not the 

other way round. If that were the case, ‘bide’ could be used in all the cases where 

‘omen’ is used. That is not permitted, however, because there would appear to be a 

difference between them regarding the level of certainty: The speaker can use ‘omen’ no 

matter what level of certainty she wants to express. On the other hand, it seems that the 

speaker uses ‘bide’ when she has a medium to high level of certainty, but not when she 

is completely certain. 
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We have considered the particles ‘omen’, ‘ei’ and ‘bide’ as evidentials, believing 

them to be used to signal the source of the information. We have considered ‘ote’ and 

‘al’, on the other hand, to be epistemic modals, which the speaker uses to express doubt. 

In order to make this distinction, we have made a place for the current lively debate, on 

the relation between modality and evidentiality. We have examined the most relevant 

views to see if the research on the Basque particles can shed any new light. Without 

going into the debate into too much detail, due to the fact that it is quite a delicate area 

and one that calls for prudence, we have suggested that we would take the two areas as 

two separate or distinctive categories. Looking further at evidentials, opens up another 

matter for debate: should we make a distinction between those languages which have a 

system of evidentials and those that do not? (see Anderson 1986; Aikhenvald 2004; 

McCready & Ogata 2007 and Squartini 2007, amongst others). Basque does not have 

such a system. But it does, however, have a group of evidential particles, and, along 

with them, some other language elements which refer to the source of information, as in 

other languages. If we go back to the main question of the speech acts, we have 

proposed to research ‘omen’, ‘ei’ and ‘bide’ as contributing to the propositional content. 

On the other hand, ‘ote’ and ‘al’ as illocutionary indicators. 

 

 We have then mentioned some other particles apart from ‘omen’, but little more 

than that. However, we believe these elements to be also worth investigating, and that is 

something that could be pursued as a future subject of research. 

 

 To finish the work the way we started, we must centre our attention again on the 

three features which we have identified from the ‘standard’ view on ‘omen’. Having 

criticized them, we should now reformulate them. To begin, here is how we would give 

point (a), summing up Mitxelena’s and Sarasola’s definitions. 

 

a. The speaker, by using an utterance containing ‘omen’, expresses that she is 

reporting what someone else said. 

 

The speaker cannot report just anything, only what is said or stated by someone else. 

‘Omen’ does not require the reference of that ‘someone else’ to be determined, but it 

can be determined, by taking into account the speaker’s intention. 
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 On the other hand, here is how we would render point (b) that Euskaltzaindia, 

amongst others, has put forward: 

 

b. By using ‘omen’, the speaker does not express a lack of certainty about the 

truth of the proposition of the original speaker’s utterance, but can implicate 

it. 

 

That is to say, the lack of certainty on the part of the speaker is not part of the meaning 

of the sentence with ‘omen’, but a generalized conversational implicature the speaker 

can, though does not necessarily have to, generate by making an utterance with ‘omen’. 

 

Finally, here is what we would say after modifying feature (c): 

 

c. It can be translated by expressions like ‘se dice (que)’, ‘dice(n) (que)’, ‘on 

dit (que)’, ‘they say (that)’, ‘it is said (that)’ in other languages. However, it 

cannot be translated by expressions like ‘parece (que)’, ‘semble-t-il’, 

‘apparently’. Such expressions are equivalents of ‘bide’ rather than of 

‘omen’. 

 

Having said this, we can look now at what the Estilo liburua of Egunkaria says. 

On the one hand, it says: 

 
Words like dirudienez, antza, nonbait, itxuraz, omen (when it is completely indefinite), 

bide and the like are not appropriate words for news reports. We must always indicate 

what the source is of what has been reported. (…) (Alberdi and others 2001: 14) 

 

They advise against using ‘omen’ in news articles, as the source of the news must be 

made clear. However, we have concluded that it can sometimes be determined who the 

person is who is reported to have said what the speaker is reporting by the utterance 

with ‘omen’. Although it is not necessary to determine it, in a number of cases it could 

be determined thanks to the context, either because it is specified in the cotext, or 

because we know who it is due to the wider context. So, we do not see any reason why 

it cannot be used in news reports, in cases where the original speaker can be determined 
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thanks to the context. It must be mentioned, however, that they add the footnote “when 

it is completely indefinite”, when advising against the use of ‘omen’. 

 

On the other hand, they say: 

 
21. In the same way that that what is uncertain is not useful in journalism, sometimes it 

is not possible to express things which are considered to be completely certain as being 

so. In the case of accusations, arrests and similar cases, we cannot consider what has 

not been proved as being true. 

 

In such cases, the expressions ustez, ustezko, omen, -elakoan are used (Alberdi and 

other 2001: 14) 
 

In other words, they say that it can be used to report something that is not considered to 

be certain. But, we have seen, however, that ‘omen’ does not always express 

uncertainty, that uncertainty is not part of the meaning of a sentence containing ‘omen’. 

The speaker can use ‘omen’ either when she is completely certain that something is like 

that, or when she is completely certain that something is not like that. So, it must not be 

thought that in all the cases where we use ‘omen’ a lack of certainty is being expressed. 

That being the case, we would modify what is said in their style book to say that ‘omen’ 

is not only used when we want to express a lack of certainty, but can also be used when 

we are completely certain. Indeed, the corpus examples show that it is used more often 

to express complete certainty than a lack of it. In fact, it is very difficult to find 

examples where it expresses a lack of certainty. 

 

******* 

 

 We think our proposal makes three major contributions. On the one hand, it is a 

theoretical study of ‘omen’. It clears up the ‘standard’ view about ‘omen’, by discarding 

some things and by putting some other things in their place, and it gives a theoretical 

base to the prevailing intuition. We have used four sources to carry out that theoretical 

work, four points of reference for our work. To begin with, we have taken three theories 

of pragmatics as a base, Grice’s theory of conversation, Searle’s speech-act theory and 

Korta & Perry’s critical pragmatics. Having identified the key theories, we have 

developed our hypotheses based on the theoretical tools which those three theories 
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offer. Intuition has helped in that way; we have formulated our hypothesis by using and 

comparing those theories with our intuition. We have formed examples based on our 

intuition, which has helped us make the arguments clear and at times has made us 

introduce some changes. However, it is always advisable to compare one’s own 

language instinct with that of other speakers. Consequently, we have used the corpus to 

contrast the examples we have formulated based on our intuition, by making searchers. 

We have used the corpus Ereduzko Prosa Gaur (Model Prose Today) (UPV-EHU) and 

that of Berria, and as well as them, an oral corpus. We have taken the corpus and 

intuition as two resources which complement each other, and based our research on the 

advantages each one of them offers. Nevertheless, we have supplemented them with 

another resource, the questionnaires we have put to the speakers. The reason being that 

as well as contrasting the corpus examples and examples we formed based on intuition, 

it enables us to collect more data. 

 

 In our opinion, by taking those four complementary tools and by going over the 

limits of each one of them, we have been able to give a broader and more reliable 

picture of the work. By using more than one resource, we have given more strength to 

the work, sometimes by modifying the hypotheses and other times by reinforcing them. 

We believe that it has helped us to refine the work, thus gaining in academic rigor. 

 

 On the other hand, that research method (using all those tools to complement 

each other) shows, in our opinion, that it is possible to do semantics and pragmatics of 

the Basque language, by making use of the general theories of those fields, and, without 

basing the work on intuition alone, combining it with corpus linguistics and 

experimental pragmatics. 

 

 Finally, this work introduces another proposal to the work already done on 

modality and evidentiality, work on another language, which is, in this case, work that 

has been carried out on a pre-Indo-European language. In fact, various linguists (see, 

amongst others Aikhenvald 2004 and McCready & Ogata 2007) have emphasized the 

need to research more languages, to obtain information on those two fields. 

 

Future plans 
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So those have been our conclusions from the research we have carried out on the 

meaning and use of ‘omen’ and what we have presented as our proposal. Although this 

would appear to be the end of the road, it is really only the start. There are many paths 

on the horizon, which will help us to lengthen and complete our journey and many 

things still to be done. 

 

 As far as the methodology is concerned, we have used three tools to make our 

proposal: the corpus, examples we came up with and questionnaires. But we feel that 

we should develop this last one much more. In our work we have used questionnaires as 

a support for the theoretical proposal. That has been very helpful to us, but they need 

improving and developing. For a start, we need to use more subjects, as well as more 

control groups and control questions, in order to improve the statistical value of the 

questionnaires. As well as that, we need to give more importance to the design, and 

develop it more so it can be more effective. The same is true of the technical side of 

things. In the field of experimental pragmatics, we have more resources at our disposal. 

It could also be an interesting way of carrying out research on the particles. 

 

 As for our questionnaires, concerning the assent/dissent test, we have only 

looked at the cases of negation, to see whether the speakers accept rejecting the contents 

of the utterance with ‘omen’. Nevertheless, as well as rejection, the test also allows for 

acceptance or questioning of them. Consequently, it would be of great value to research 

the other two as well, to see what results they would give. 

 

On the other hand, we have used the questionnaires to examine whether the 

speakers accept the implicatures and presuppositions being given by ‘omen’. It would 

be worthwhile providing more situations, especially in the case of presuppositions, to 

obtain a greater balance between the two. In the case of the implicatures, more 

generalized examples should be included, and it would be useful to see more clearly 

what happens in the case of conventional implicatures. It would also be interesting to 

examine what kind of speech acts the subjects accept being reported by ‘omen’. This is 

something to be looked at in the future. By improving the questionnaires and asking 

more subjects, we would obtain better results, thereby strengthening and enhancing our 

proposal, which would be revised in view of those new results. 
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 Our subject of research has mainly been ‘omen’, but there are some other 

elements which are close to it, such as ‘ei’, ‘bide’, ‘ote’, ‘antza’, ‘nonbait’, ‘dirudienez, 

and the parenthetical markers. Some are close from a syntactic criterion, others from a 

semantic criterion. To start, we believe that it is necessary to carry out further research 

on the other particles in the verbal complex, to get a more complete picture. It would 

appear that the proposal that is valid for ‘omen’ could also be valid for ‘ei’, but it 

requires more research, to see what exactly the similarities and differences between the 

two are, to see whether what has been said on ‘omen’ is really valid for ‘ei’ as well. We 

have done some questionnaires on that particle, but, as in the case of ‘omen’, the same 

aspects need to be improved. 

 

 Similarly, we believe that ‘bide’ requires research, because it does not appear to 

be used as much as the other particles. We think, in general, that it is not as well-known 

as ‘omen’, and not used as much. Research also needs to be done on both ‘ote’ and ‘al’, 

as on all the other particles. 

 

 Leaving aside the questionnaires, we must point out that, in the Eastern dialects 

of Basque, the use of ‘omen’ is quite different to the normal canonical order, where it is 

not required to be in the verbal complex, but can appear somewhere else in the sentence. 

Likewise, the examples which appear with unconjugated verbs must be taken into 

account. 

 

 Besides that, we have considered lack of certainty as a generalized 

conversational implicature, but we have suggested that it might also be taken to be 

enriched content. Nevertheless, neither intuition nor questionnaires can provide us with 

any clear answer. More research needs to be carried out on the relations between the 

two concepts, to see if they need to be distinguished, not just in the case of uncertainty 

but in some other cases as well. 

 

 In addition to those tasks, there are still many roads to be taken, an important 

one of which would be to research what other ways Basque has of expressing modality 

and evidentiality; expressions like ‘nonbait’ and ‘dirudienez’, on the one hand, need to 

be analysed, and, on the other hand, research done on the relations between them and 

the particles. 
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 We have seen how difficult it is to find a suitable way of translating the Basque 

particles into other languages. Consequently, it would also be interesting to see how, on 

the one hand, the particles are translated into other languages, and, on the other hand, to 

see what elements in other languages are translated by the particles. This could be very 

important, particularly for the fields of language teaching, literature, translation and also 

journalism. 

 

 Finally, it is worth mentioning that nowadays, as a result of new technologies, 

there are new means of communication continuously being developed, and it might be 

an interesting line of research to see how the speakers report what they receive by the 

media, in other words, whether they use the particles and language elements we have 

been researching. How do Basques report what we have seen or heard on the television? 

Do we report news we have heard on the radio in the same way? What about reporting 

news we have read about in the newspaper or information we have received from the 

Internet? 

 

 So, these are some of the possible future lines of research, but by no means all of 

them. Thus, there is still much to be researched in Basque, from the point of view of 

semantics and pragmatics. 
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